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BOLIGSELSKABER I BRØNDBY 
STRAND STÅR SAMMEN
Vil have ændret kriterier for ”forebyggelsesområder” 

Fem boligselskaber fra Brøndby Strand 
har i samlet flok henvendt sig til forhen-
værende boligminister, Kaare Dybvad, 
med et ønske om at få ændret sam-
menligningsgrundlaget og kriterierne 
for, hvad der udløser prædikatet ”fore-
byggelsesområde”. Boligselskaberne 
retter ikke mindst kritik og en undren 
over, at et givent boligområde sammen-
lignes med tallene for den pågældende 
region i stedet for landsgennemsnittet. 
For de almene boligafdelinger i Brøndby 
Strand Parkerne betyder det, at man 
bliver sammenlignet med tallene for 
Region Hovedstaden som f.eks. har det 
ubetinget højeste indkomstgennemsnit 
i Danmark. Sammenlignes der i stedet 
med landsgennemsnittet eller en række 
af de øvrige regioner vil et område som 
Brøndby Strand Parkerne ikke figurere på 
listen over forebyggelsesområder. Kaare 
Dybvad har sendt et svar tilbage, som 
boligorganisationerne dog ikke mener 
svarer fyldestgørende på de problema-
tikker, der rejses. Så selvom Kaare Dyb-
vad i mellemtiden har skiftet ministeri-
um, ønsker de fem boligorganisationer at 
vedholde deres ønsker om ændringer af 
kriterierne og sammenligningsgrundlaget 
for listen over forebyggelsesområder 

overfor den nye boligminister, Christian 
Rabjerg Madsen. 

Formand: Forkert fokus
Som organisationsformand for Brøndby 
Boligselskab er Michael Buch-Barnes 
medunderskriver på henvendelsen til 
boligministeriet. Selv om der ikke er 
kommet det ønskede svar tilbage fra 
ministeriet, så håber Buch-Barnes, at der 
kan blive åbnet op for en mere seriøs 
revurdering af præmisserne for at 
komme på forebyggelseslisterne.
”Jeg synes, at de nuværende kriterier er et 
udtryk for, at der bliver lavet politik med 
følelserne i stedet for fornuften. Det er f.eks. 
ukonstruktivt, når man er så fokuseret på 
den lille gruppe på omkring fem procent 
almene beboere, der laver kriminalitet i 
stedet for at fejre de øvrige 95 procent, 
som ikke laver kriminalitet. Dem, som vil 
fællesskabet, som netop er kendetegnende 
for vores almene boligområder.” 

Når det kommer til andelen, som laver 
kriminaliteten, er det ifølge Michael 
Buch-Barnes vigtigt ikke bare at pege 
på denne gruppe og lade den definere 
synet på den almene sektor men i stedet 
at finde på nogle konkrete løsninger på 
problemet. ”Vi har jo allerede et strategisk 
partnerskab med politiet, som gør det 
nemt at identificere og dele oplysninger 
om beboere, der laver kriminalitet indenfor 
eget boligområde, hvorefter vi så kan tage 
affære og f.eks. sige, at den pågældende 
og familien må finde et andet sted at 
bo. Det kan jeg ikke se, hvorfor ikke også 
kunne gælde beboere, som laver krimi-
nalitet udenfor området. Som det er nu, 
skal vi som boligselskab selv ud at hente 
den information, og det er jo ikke særligt 
smidigt i forhold til at skabe et trygt område 
og samtidig undgå at figurerer på fore-
byggelseslisterne. Og som de lister er nu, 
er det altså den lille gruppe af kriminelle, 
der er med til at et boligområde kan ende 
med at skulle rive bygninger ned”, siger 

organisationsformanden og refererer til 
de konsekvenser, det kan have, hvis man 
ender med at gå fra ”forebyggelsesom-
råde” til ”omdannelsesområde” (tidligere 
”ghettoområde”).

Hat og briller
I det hele taget er Buch-Barnes utilfreds 
med den måde, hvormed man opgør, om 
et boligområde er et forebyggelsesom-
råde eller ej. Han kalder det f.eks. ”hat 
og briller”, at man på indkomst-kriteriet 
overhovedet sammenligner et område 
som Brøndby Strand Parkerne med 
det øvrige Region Hovedstaden, som 
jo blandt andet inkluderer Gentofte og 
Frederiksberg Kommune. 

Og så er han ærgerlig over, at man som 
almindelig lønarbejder skal trække ned 
på listen, bare fordi man ikke har en 
uddannelse eller tjener penge nok.
”Jeg håber, at man fremover vil anerkende, 
at et 37-timers fast arbejde er et arbejde, 
som er lige så godt som alle andre. jeg 
synes, det er usselt, at man med fore-
byggelseslisterne skal se ned på folk, bare 
fordi arbejdet er lavtlønnet.”

Boliger til folk der knokler
Som direktør for boligadministrationen, 
BO-VEST, finder Ulrik Brock Hoffmeyer 
også de nuværende opgørelser over 
forebyggelsesområder problematiske. 
Han påpeger ligeledes, at der er en 
skævvridning, når et område som 
Brøndby Strand Parkerne skal sammen-
lignes med Region Hovedstadens øvrige 
kommuner.

”Det fører til, at selv om vi har haft fokus 
på at få folk i beskæftigelse i mange år, så 
batter det ikke nok. Det virker helt grotesk 
i virkeligheden. Hvis ikke det er nok, at 
man har et job, hvad søren skal vi så gøre. 
Så føler man jo, at vi kan blive ved og ved 
med at knokle, men så flytter man bare 
målestokken op i mod nogle andre, som har 
fået lønstigninger, vores beboere ikke kan 

De væsentligste punkter i boligselskabernes anke over for 
opgørelsen af forebyggelsesområdelisten omhandler:

• Kravet om gennemsnitsindtægt, hvor Brøndby Strand 
Parkerne ikke ville være på listen, hvis der sammenlignes med 
f.eks. Region Sjælland eller gennemsnittet på landsplan..
• At ufaglærte, som ellers er i beskæftigelse, er et kriterie 
for at komme på listen. Boligorganisationerne undrer sig over, 
hvordan man kan gøre det til et problem at være i arbejde og 

mener, at det afspejler et syn på denne gruppe som værende 
”lavstatus”.
• At førtidspensionister også tæller med i opgørelsen, da det 
må betragtes som usandsynligt, at man som boligområde kan 
rykke på denne gruppe og få dem i uddannelse eller job.
• At andelen af kriminalitetsdømte, som har begået krimi-
nalitet udenfor boligområdet, tæller med, da boligorganisa-
tionerne ikke har mulighed for at handle på denne kriminalitet.



CAFÉ 13 
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Sommerfest med grillbuffet og musik
Onsdag den 22. juni kl. 17-20
Lars Sørensen kommer og spiller på sin guitar og 
fortæller små historier. Billetter kan købes i Café Perlen 
fra den 7. juni og indtil den 16. juni 2022. Pris 150 inkl. 
menu og musik.

Sommerferie
Vi holder lukket fra mandag 27. juni til mandag 31. juli.  

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8.00-19.30
Tirsdag og torsdag kl. 8.00-14.00

Priser
Dagens ret: Almindelig: 40 kr. stor: 60 kr. 
Dessert/forret: 30 kr.
Frokost: mandag til fredag kl. 11-13
Mandag, onsdag og torsdag: Smørrebrød 20 kr. stk. + 
dagens lune ret 40 kr. 
Tirsdag og fredag: Frokostbuffet 69 kr. inkl. Kaffe

Stor brunchbuffet   
Søndag den 5. juni kl. 10-13
Med alt hvad hjertet kan begære fra den klassiske 
brunch-menu. Hertil kaffe, te, juice ad libitum. Bestil 
gerne bord på tlf. 43738125. Pris: 98 kr. for voksne og 
halv pris for børn under 12 år.

Tøseaften 
Fredag den 17. juni kl. 18-22
Denne aften kan du forkæle dig selv med nyt tøj fra 
Friendtex, NADA-akupunktur eller få lavet bryn og vipper 
af piger fra Vestegnens Produktionsskole. Der vil også 
være en Kokodama workshop. Pris: 125 kr. med i prisen 
er en let anretning og et glas vin eller en øl.

Temauge - Grill og alverdens grøntsager
Mandag den 20. juni til fredag den 24. juni.
I uge 25 står den på lækker grillmad i Café 13. 

Sankt Hans
Torsdag den 23. juni kl. 18-22
Kom til grillmad, bål og midsommervise ved den grønne 
kile ved (Kisumparken ulige nr. ved beboerhaven). 
Madbilletter til grillbuffet kan købes i Café 13 fra kl. 
17-19. Pris: 98 kr. pr. voksen og 50 kr. for børn under 12 
år. Gratis for børn under 3 år. Egen medbragt mad kan 
tilberedes på en særskilt grill.

hamle op med.”

For Brock Hoffmeyer synes det, at man 
med de nuværende sammenligninger 
dømmer et helt boligområde ude. Bolig-
områder, som han mener, i sin essens 
netop er skabt for beboere med lavere 
indkomst.

”De almene boliger er jo billige, og det 
skal de også være. Og hvis ikke det blandt 
andet var folk med lavindkomster, der skal 
bo i det almene, hvem skulle så?”, spørger 
direktøren retorisk.

360 graders blik
Det er BO-VEST direktørens forhåbning, 
at man fra politisk hold på sigt ikke vil 
lade sig styre så meget af listerne og i 
stedet i fællesskab med boligområderne 
se på, hvad det er, man gerne vil opnå. 

”Og det er jo nogle boligområder, som er i 
balance. Det handler jo mere om, at vi har 
nogle områder, hvor beboerne selv synes, 
det er rart at bo der, og at beboersammen-
sætningen måske ikke afspejler samfun-
det som et hele, men så i hvert fald den 
almene sektor som et hele. Det er ikke mit 
indtryk, at man med listerne ønsker at gøre 
det dårligere for områderne, men jeg synes 
bare ikke, man har et 360 graders blik på 
det. Der er f.eks. et kriterie, der omhandler 
antallet af beboere med anden etnisk 
herkomst, som vi jo i virkeligheden ikke kan 
gøre noget ved. Jeg mener heller ikke, at 
bare fordi man har en anden hudfarve eller 
etnicitet bør være udslagsgivende for om 
man ender på en liste, hvor der så er risiko 

for alle mulige grufulde konsekvenser, hvis 
ikke det kan rettes op. Etnicitetskriteriet 
har jo ikke noget med hudfarven at gøre, 
men handler mere om at man måske 
har udfordringer med sproget, mangler 
uddannelse eller beskæftigelse. Og det er 
faktorer, vi som samfund og boligområde 
kan arbejde for at hjælpe folk med. På den 
måde ser vi dem ikke som en etnicitet men 
som en del af vores samfund på alle leder 
og kanter.” 

Ro på
Selvom det er et alvorligt emne og 
kan have konsekvenser for et boligom-
råde, hvis man ligger på forebyggelses-
listerne for længe, understreger Ulrik 
Hoffmeyer over for områdets beboere, 
at man ikke skal gå og bekymre sig i sin 
dagligdag.

”Jeg har lyst til at sige: ”ro på” til dem, der 
bor der i dag. De skal ikke være bekymrede 
for, at fordi de har en anden etnisk bag-
grund eller ikke er i job, så skal de tvangs-
flyttes, eller at huse skal rives ned, bare 
fordi vi har et boligområde med nogle 
udfordringer. Det, synes jeg, er et vigtigt 
signal at sende.”

Håb om nyt paradigme
Til trods for at der er kommet ny mini-
ster på boligområdet har Ulrik Brock 
Hoffmeyer ikke store forventninger om, 
at der kommer til at ske store ændringer 
i forhold til måden, der laves kriterier 
for de almene boligområder. Ikke desto 
mindre har han en forhåbning om, at der 

vil ske en gradvis forandring.

”Det kan da godt være, at man på sigt kan 
opnå en bedre forståelse for, at det ikke er 
alt i de nuværende opgørelser, der er lige 
hensigtsmæssigt. Det kunne godt være, 
man kommer hen til et nyt paradigme, hvor 
man er villig til at arbejde med udfordring-
erne på en ny måde. Hvor man har flere 
parametre med og er mere holistisk, end vi 
er i dag. Det kan man da håbe på.”

De fem boligselskaber, som har 
kontaktet boligministeriet, er:

•Boligselskabet Tranemosegård
• Brøndby Boligselskab
• Brøndby almennyttige Boligselskab
• Postfunktionærernes 
   Andels-Boligforening (PAB)
• Lejerbo Brøndby.
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Kontakt redaktionen på mail: pha@bo-vest.dk

FÆLLESSPISNING
MOD ENSOMHED

I Danmark er der omkring 380.000, der ofte føler sig 
ensomme. Dette vil Folkebevægelsen mod Ensomhed 
komme til livs. Derfor har de siden 2016 hvert år i uge 
17 og uge 45 afholdt ”Danmark spiser sammen”. Over 
hele landet mødes folk, der ikke kender hinanden, over 
et gratis måltid for at styrke samvær og fællesskab. 

TV2 og P4 var 
forbi for at sende 
fra arrangementet.

Mandag den 25. april var der fællesspis-
ning i Café 13. Anledningen var det 
landsdækkende initiativ ”Danmark spiser 
sammen”. Huset blev allerede kl. 16 fyldt 
med glade mennesker, der kunne se frem 
til en aften med lækker mad, fælles-
sang og godt selskab. Køkkenet i Café 13 
havde lavet middagen, der stod på timi-
an-marineret kyllingebryst, nye kartofler, 
skysauce og gratineret broccoli efterfulgt 
af citronfromage. Både under og efter 
middagen underholdt sangerinden Sanne 
Amanda Sommer akkompagneret af Ulrik 
Lindgren på klaver. Gæsterne kunne både 
lytte og synge med på sange om sol, 
sommer og Brøndby Strand.

Den Tredje Alder
Din 2660 Kalender snakkede med Irena 
på 92, der har boet i Brøndby Strand i 32 
år. Hun fortæller, at hun altid har været 
glad for at bo her, hvor luften er frisk og 
ren, og om at gå lange ture ved stranden 
med sin mand. Men efter at hendes 
mand døde, blev det sværere at holde liv 
i det sociale: ”Nu er jeg alene og vi ældre 
mennesker, vores kontakter med andre 
bliver mindre og mindre, fordi mennesker 
dør.” Derfor startede hun sammen med 
nogle bekendte foreningen, Den Tredje 
Alder, hvor de ofte mødes i Café 13 og 
drikker kaffe og snakker.

Irena er til Danmark spiser sammen 
med folk fra foreningen, og hun synes at: 
”Det er dejligt at se så mange mennesker.” 
Medlemmerne i foreningen, Den Tredje  

Alder, er det samme sted i livet og står 
derfor over for nogle af de samme 
udfordringer. Irena fortæller, at det ikke er 
nemt at få nye medlemmer: ”Ældre 
mennesker har ofte sygdomme og er trætte. 
Vi er ikke altid så gode til at skabe nye 
venskaber og kontakter.” 

Ingen grund til at være ensom
Disse udfordringer kan Ruth på 79 også 
nikke genkendende til. Hun mener dog 
også, at der ikke er nogen grund til at 
være ensom i Brøndby Strand. I området 
er der nemlig en masse forskellige ting, 
som man kan gå til. Hun går selv til både 
gymnastik, stavgang og folkedans. Ifølge 
Ruth handler det bare om at komme ud 
ad døren: ”Man kan godt en gang i mellem 
tænke: ”ej, gider du i dag”. Men når man så 
kommer afsted, så er man simpelthen så 
glad, når man går hjem.”

Brøndbys borgmester, Kent Magelund, 
var også med til fællesspisning i Café 13. 
Han talte stolt om Brøndby Kommunes 
deltagelse i Danmark spiser sammen: 
”Jeg synes, at vi i Brøndby er rigtig gode til at 
tage os af hinanden. Men der er mange, der 
skal følges derhen, og dem 
kan man måske nå med 
denne slags arrangementer. 
Nu er hele ugen blevet fyldt 
op med forskellige fælles-
spisninger rundt omkring i 
Brøndby. Det er jeg som 
borgmester enormt stolt 
over. Det er fantastisk.”

Både unge og ældre
Kent Magelund fortæller, at han møder 
mange ældre, der oplever, at det bliver 
sværere at holde det sociale ved lige med 
alderen. En god måde at komme dette til 
livs er at have interesser, som man kan 
dele med andre. ”Uanset om det er sport 
eller kultur, er det vigtigt, at man har noget 
at gå til.” Derfor har kommunen lavet en 
femårig aftale med DGI og Danmarks 
Idrætsforbund omkring bevægelse, 
der bl.a. ønsker at få fat i dem, som er 
ensomme.

Ensomhed rammer ikke kun ældre, også 
mange unge mennesker føler sig en-
somme, understreger Kent Magelund.

”Og dér viser foreningerne virkelig deres 
værd, fordi de kan ramme alle aldersgrup-
per.” Kent fortæller videre, at der er en 
målrettet indsats på at nå de ensomme 
unge: ”Vi laver virkelig mange tiltag i Brønd-
by, for at man skal nå ud til de unge. Blandt 
andet i det boligsociale. Det boligsociale gør 
en masse ting, der supplerer noget af det, 
som vi ikke kan gøre på skolerne.”


