Referat af møde i

De 9
Mandag den 6. september fra 17.00 – 19.00
I Klydebo, Albjergparken 55

Dagsorden
1. Velkommen og præsentation
2. Parallelsamfundsaftalen, hvad betyder den for Brøndby Strand, hvad gør vi
Bo gennemgik Parallelsandspakken. Der er en stor undren over, at der ses ned på
ufaglært arbejde. Der er en stor del af beboerne i Brøndby Strand der er i
beskæftigelse, men ikke har en uddannelse efter 9. klasse.
Lige så er der en undren over, at gennemsnitsindkomsten regnes i forhold til
hovedstadsområdet. Det virker ikke rimeligt, da indtægtsgrundlaget i
Hovedstadsområdet er langt over landsgennemsnittet.
Den boligsociale indsats samt HP4 indsatsen vil have et stort fokus på uddannelse og
beskæftigelse med henblik på, at komme af de forskellige lister.
Den boligsociale indsats vil yderligere have et fokus på tryghed og den
kriminalpræventive indsats.
3. Den boligsociale helhedsplan – hvad sker der efter denne runde
Det blev besluttet, at det boligsociale sekretariat i 2022 laver nogle workshops om
hvilken form den boligsociale eventuelt skal have efter denne periode.
Der blev drøftet, at der er behov for noget lokalt i de enkelte afdelinger, men også
noget på tværs af afdelingerne.
Der er en usikkerhedsfaktor, da vi ikke ved hvordan fremtiden ser ud i forhold til
Landsbyggefonden. Men der er ikke et ønske om at stå tilbage lige inden afslutningen,
og skulle tage stilling under pres.
Det besluttet at workshopsne som udgangspunkt lægges i weekenden.
4. Sundhedsdag
Der afholdes Sundhedsdag onsdag den 29. september kl. 14.30 – 17.30 i Cafe 13.
Der er mulighed for at møde 25-30 forskellige foreninger der arbejder med sundhed,
samt Brøndby Kommune
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5. Den opsøgende indsats
Det boligsociale sekretariat er begyndt med en opsøgende indsats, hvor der ringes på
dørene i en gård af gangen.
Ved besøget orienteres beboerne om den lille sprogskole, FVU-dansk, Basis dansk,
beskæftigelsesindsatsen samt muligheden for at få konverteret uddannelsesbeviser,
der er taget i andre lande end i Danmark.
6. Ønsker om temaer
Vi nåede ikke punktet
Mvh
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