
14. juni 2022 

Referat af møde i  

De 9   

Mandag den 11. april fra 17.00 – 19.00 

I Café 13, Kisumparken 2 

 
 
 

Dagsorden 
 

1. Boblberg i Brøndby Kommune  
Boblbjerg kom forbi og præsenterede deres projekt, der primært er en app, der hvor 
kan skabes fælles mødesteder.  
Vi har bedt om at få det materiale der blev fremvist på mødet, så snart det kommer, så 
vil det blive eftersendt. 
Boblbjerg er i Brøndby som et samarbejde med Brøndby kommune 
 
Peter skal indkalde hjemmesidegruppen, der kan se på, om der er et overlap mellem 
de apps, der er for området   
 

2. Affaldsprojekt i Brøndby Strand 
Der arbejdes med et fælles affaldsprojekt, der skal oplyse om hvordan affald sorteres. 
Projektbeskrivelse medsendes som bilag.  
Formålet er at få især børn og unge til at tage sorteringen alvorligt og forstå, hvordan 
der skal sorteres 
Der er ikke kommet den store respons på det udsendte materiale, så der skal sendes 
en rykker. 
Der blev gjort opmærksom på, at der tidligere har været udarbejdet materialer på syv 
forskellige sprog, som der måske kan arbejdes videre med. 
PAB mente de havde besluttet, at de gerne vil være med 

 
3. Den boligsociale helhedsplan – status 

Der er et ønske om at nedsætte et fælles aktivitetsudvalg for de 10 almene afdelinger i 
Brøndby Strand. 
Inden udvalget indkaldes, så skal der udarbejdes et aktivitetskatalog, så udvalget har 
noget at mødes om. 
Det skal være noget andet end kulturweekend mv. 
Der vedhæftes en status som bilag til denne dagsorden. 
Grundlæggende ser det rigtigt godt ud med udviklingen for personer under 29 år, mens 
områdets hængepartier er borgere over 30 år 

 
4. Vigtige temaer i 2022 

 
- Sprog 
- Uddannelse og beskæftigelse samt kriminalitet 



14. juni 2022 

- Snus 
 

5. Er der andre punkter og orienteringer så sker det under dette punkt. 
Maglelunden vil gene inviteres med til fremtidige møder i De9, der så bliver De10 
Der skal udsendes en opdateret mødeoversigt 
Der er et ønske om at der sættes kameraer op omkring affaldsøerne i BB samt måske ve 
parkering. 
Der er gang i et gårdråd i BB605 og vil gerne diskutere genopbygning af naboambassadør 
konceptet, så det kommer i gang igen 
 
 
Mvh 
Bo Mouritzen 

 
Sekretariatsleder 
NetværksKontoret 
Kisumparken 2 
2660 Brøndby Strand 
 

Tlf.:    43 54 22 75 
Mobil 60 35 46 62 
Mail: bbm@bo-vest.dk 
www.brøndbystrand.dk 
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