Indkaldelse til møde i

De 9
Mandag den 13. juni fra 17.00 – 19.00
I Klydebo, Albjergparken 55
Der var afbud fra Brian og Miquel

Dagsorden
1. Kriminalitet, status og udvikling
Overordnet set er der en positiv udvikling i forhold til kriminaliteten i hele Brøndby
Strand området.
Der hvor der er udsving handler det i høj grad om enkeltpersoner. Reelt er det en
meget, meget lille gruppe af personer der laver kriminalitet i Brøndby Strand området.
Det primære problem er overtrædelse af færdselsloven.
I den forbindelse blev der efterlyst et matrikel kort, så det er muligt at se, hvem der ejer
græsset. Der forekommer stadig en høj grad af parkering på græsarealet, men der er
uenighed om det er kommunalt område, eller om det ejes af boligorganisationerne.
Der var et ønske om at få sendt de indsatsmuligheder der ligger i
parallelsamfundspakken ud samt slides fra det tryghedsmøde der blev holdt om
almenlovens §63 d
2. Ny partnerskabsaftale – baggrundsgruppe
Der blev efterlyst en temadag med afdelingsbestyrelser og andre interesserede der
kunne se på:
En nye partnerskabsaftale
Herunder evt. fælles holdning til fleksibel udlejning mv. hvad kan ligge i Kommune,
hvad kan ligge i administrationsselskaber
Din 2660 kalender, blandt andet med en ungedel
Hjemmesiden, herunder kurser til hjemmesidegruppen
Fremtidens Brøndby Strand
Hvordan skal samarbejdet udvikles når der ikke længere er midler til en boligsocial
helhedsplan
3. Den boligsociale helhedsplan – status
Den boligsociale helhedsplan blev gennemgået. Der er stadig et stort fokus på
beskæftigelse.
Der er kommet gang i kunstprojektet
Der arbejdes på at forankre ungefællesskabet og de faglige sommercamps
Der er stadig mange, der bruger den boligsociale legestue
Der arbejdes med sammen i naturen samt andet

16. juni 2022

4. Er der andre punkter og orienteringer så sker det under dette punkt.
Der blev drøftet affaldsprojekt. Det er opfattelsen, at det bør ses i sammenhæng med
effektiv drift hvor der ofte bruges mange timer på at samle skrald ind, samt løftes i BiB
via organisationsformændene
5. Orientering fra afdelingerne
Afdeling 605. Der er nedsat et gårdråd, som har afholdt en første gårdfest.
Afdeling 607. Der er nedsat et gårdråd, det er besluttet at etablere en ny legeplads
PAB8 der bliver lavet en bustur til BonBon land, ligesom der bliver lavet en voksen tur.
Der var noget frustration i afdelingen over, at det ikke var muligt at tage
familiemedlemmer med på turen til Holland, hvor afdelingerne skal ned for at se, hvad
der sker med den beton der skal renses. Det er opfattelsen, at prisen for et
familiemedlem er for høj.
T15 Gurrelund-Bjerrelund holder loppemarked, det er en ny aktivitet for boligområdet
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