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Årsberetning for Brøndby Boligselskab 2019/2020 
af organisationsformand Michael Buch Barnes 

Ja, så er der gået endnu et år med mange aktiviteter og udfordringer i Brøndby Boligselskab. Det vil jeg 
komme ind på i denne årsberetning for 2019/2020. Den vil handle om de boligpolitiske arenaer, som 
Brøndby Boligselskab er del af. 

Brøndby Kommune 

Brøndby Boligselskab har et ønske om at bygge seniorboliger eller seniorbofællesskaber i kommunen. I et 
samarbejde med Lejerbo og arkitektfirmaet WERK har vi udpeget og fået udarbejdet råskitser for nogle 
områder, hvor det kunne være muligt at bygge.  

Organisationsbestyrelsen forventer i løbet af 2020 en afklaring på, om man kan finde enderne i et samar-
bejde med kommunen. 

HB i Lejerbo 

I hovedbestyrelsen går arbejdet godt, og bestyrelsen samarbejder godt. Men desværre er vi ikke helt blevet 
færdig med sagerne i forhold til Lejerbo København og Lejerbo Kolding.  

På landsrepræsentantskabsmødet i maj 2019 godkendte man, at budgettet skal godkendes af repræsen-
tantskabet fremover. Her vil jeg godt takke for demokratiudvalgets arbejde og anbefalinger og hovedbesty-
relsens indstilling, så det blev godkendt.   

BL 

Beboervalgte og ansatte i administrationen i Brøndby Boligselskab arbejdede i weekenden den 16.-17. 
november 2019 med FN’s Verdensmål på et seminar i Perlen i Brøndby Strand. 

Meningen er, at Brøndby Boligselskab skal udvælge fire verdensmål, der skal indarbejdes i strategien 
for 2021-2025. Strategien og de konkrete handleplaner for perioden skal understøtte de udvalgte 
verdensmål. 

På seminaret i Perlen blev fire foreløbige mål valgt ud. Det første giver sig selv, idet et af FN’s mål 
hedder ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. De almene boligorganisationer har til formål at levere 
på det mål. 

Blandt deltagerne i Perlen var der derudover størst tilslutning til målene ”Sundhed og trivsel”, ”Kvali-
tets-uddannelse” og ”Klima-indsats.” 

Det er organisationsbestyrelsens ambition at holde en temakonference i en weekend i september 2020 i 
Café Perlen og gøre arbejdet færdigt. 

Kreds 9 

Kredsarbejdet i kreds 9 har samlet sig meget om den lokale forankring og forståelse for arbejdet i kredsen. 

Derfor afholdt kreds 9 og 2 et fællesmøde i januar 2020 med disse ord: 
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”Der er brug for dig, som er optaget af boligpolitik og brænder for at gøre en forskel for Danmarks almene 
boliger.  

Vi siger det ofte til hinanden; omverdenen misforstår os og ser ikke det gode liv, der leves i Danmarks al-
mene boliger. Mange tror, at hver 6. dansker lever i et udsat boligområde, og selv naboer til mange almene 
boligområder lever på rygter og uvidenhed. Pilen peger også på os selv.  

Vi har en stor opgave med at formidle et nuanceret og opdateret billede af livet i almene boligområder til 
dem, der ikke bor hos os. Det er en central opgave for bl.a. BL’s kredsrepræsentanter at fremme vilkår for 
Danmarks almene boliger, at arbejde for at få indflydelse lokalt hos relevante partnere, hos kommunen og 
at samarbejde på tværs.  

Når vi står sammen, står vi stærkest. Til gavn for den enkelte beboer, for boligorganisationerne og ikke 
mindst for kommunens sociale sammenhængskraft.” 

BIB 

En stærk bekymring over forbruget af lattergaspatroner i Brøndby Strand Parkerne fik den 30. sep-
tember 2019 de ni boligafdelinger og fem boligorganisationer til i samlet flok at henvende sig til en 
række ministre med et ønske om, at adgangen til lattergaspatronerne blev begrænset. 

Der kom svar fra erhvervsminister Simon Kollerup, der skrev, at han deler bekymringen for de 
sundhedsmæssige konsekvenser af salget af lattergas. I sit svar slog ministeren også fast, at det er 
ulovligt at sælge lattergas som rusmiddel, og at regeringen arbejdede på at fremlægge en række kon-
krete forslag, der skulle dæmme op for salget af lattergaspatroner. 

I januar 2020 blev der så indgået en bred politisk aftale med tiltag, der skal regulere salget af latter-
gas. Aftalen betyder blandt andet, at det bliver forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år, og at 
private kun vil kunne købe to små lattergaspatroner ad gangen. 

Styringsdialog med Brøndby Kommune 

Mødet gik rigtigt godt, og vi fik gennemgået en del emner: Fleksibel udlejning, seniorboliger, ungdomsboli-
ger, anvisningsretten, væggelus, MGO-plader og sikkerhedsdøre. Referatet af dialogmødet kan læses på 
Brøndby Kommunes hjemmeside.   

HP 4 

Status på HP4 – herunder regnskab og budget – er blevet gennemgået. De fælles aktiviteter under HP4 
ligger under budget for 2019. De tre største poster er den fælles kommunikationsindsats, afhugning af be-
tonskaller og den fælles bygherrerådgiver (sbs).  

Projektet omkring vindturbiner er skrinlagt på grund af manglende funktionalitet/drift/økonomi. Projektet 
omkring solceller fastholdes. Der er gang i udviklingen af miljøvenlige saltvandsbatterier, der kan lagre sol-
energien.  

Grunden til, at man har annulleret de indkomne tilbud på nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand, er, 
at ingen af de 5 tilbudsgivere opfylder udbudsmaterialets krav om, at affaldsmodtagerne skal have gyldig 
eksporttilladelse for det PCB-forurenede affald.  
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Eksporttilladelsen er strengt nødvendig, da ingen danske affaldsmodtagere kan behandle affaldet i Dan-
mark, men er nødt til at transportere det ud af landet. 

Det betyder, at renoveringen af de fire højhuse i Stranden bliver yderligere forsinket, da Landsbyggefonden 
har sagt, at nedrivningen af de fem højhuse skal godkendes, før vi kan starte med vores renovering af de 
fire højhuse.  

75 års jubilæum for Brøndby Boligselskab 

For 75 år siden så den første afdeling i Brøndby Boligselskab dagens lys. Boligselskabets ældste afde-
ling, Kirkebjerg-bebyggelsen i Brøndbyvester, markerede jubilæet med en beboerdag lørdag den 26. 
oktober 2019. 
 
Fredag den 18. oktober fejrede hele Brøndby Boligselskab den runde dag med en fest for beboervalg-
te, medarbejdere og andre inviterede i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Det blev en su-
per god dag og stor tak til administrationen og Gert Fabrin for planlægningen. 

Samarbejde med administrationen på Nygårds Plads 

Desværre har vi måttet sige farvel til forretningsfører, forvaltningskonsulent og driftschef i administratio-
nen, og det giver selvfølgelig en del bump på vejen og udfordringer for boligselskabet. 

Men i et godt samarbejde med Lejerbo og organisationsbestyrelsen er det lykkedes at lave nogle små juste-
ringer og genbesætte nogle af stillingerne. Bestyrelsen forventer, at administrationen er i fuldt gear med 
udgangen af juni 2020. 

Til sidst vil jeg gerne på vegne af organisationsbestyrelsen takke de medarbejdere i administrationen, som 
har holdt hovedet koldt i denne udfordrende periode, vi har været igennem.       
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Administrationen 

2019 bragte en del forandringer til administrationen på Nygårds Plads.  
 
I februar oprettede Brøndby Boligselskab Shared Service Center – SSC - på Nygårds Plads, hvor assistenter-
ne/indkøberne fra driften blev samlet. SSC tager sig blandt andet af bestilling af eksterne leverandører, 
godkendelse af fakturaer og registrering af beboerserviceopgaver. Samarbejdet sikrer sparring og gensidig 
hjælp afdelingerne imellem, men tilknytningen til de enkelte ejendomskontorer er stadig vigtig. 
 
Ejendomskontorerne for afdeling 603 Brokær og 604 Brøndby Nord flyttede i bofællesskab med administra-
tionen, mens medarbejderne i boliggruppen sidst på året rykkede til Lejerbo i Valby. Det skete for at styrke 
fagligheden og gøre funktionen mindre sårbar. Personlig betjening af lejere, der henvender sig med 
spørgsmål, fastholdes dog på Nygårds Plads. 
 
Organisationsbestyrelsen havde et ønske om at styrke kommunikationen både internt og eksternt. Det 
betød, at der i efteråret blev ansat en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet står for personale-
blad og formidling af information til beboerne via print, web og Facebook. 
 
Udgangen på året bød også på en samling af funktionerne drifts- og bygningschef i én stilling samt beslut-
ningen om at ansætte en lokalinspektør, der skal være bindeled mellem ejendomskontorerne og admini-
strationen. 
 
I december 2018 fik lejemålene i afdelingerne 605-608 i Brøndby Strand orientering om, hvordan de kunne 
søge om nyt køkken via den kollektive råderet. Ansøgningerne blev behandlet efter ”først-til-mølle-
princippet” på tværs af alle afdelinger. Allerede i januar 2019 var der kommet så mange ansøgninger, at det 
vedtagne loft i det årlige budget var nået, og der blev oprettet ventelister. For budgetpuljen for 2019 er der 
blevet opført 59 køkkener i de fire afdelinger. Tilbagemeldingerne har altovervejende været positive. 
 
Der er i årets løb holdt kurser for ansatte om blandt andet råderet og affaldshåndtering – sidstnævnte for 
at forberede personalet i driften på indførelsen af ny affaldssortering ved årets udgang. 
 
Sidst på året satte Lejerbo med bistand fra BL gang i processen med ansættelse af en ny forretningsfører. I 
profilen for stillingen er der blandt andet blevet lagt vægt på, at vedkommende kan styrke arbejdsgangene 
på regionskontoret og samspillet mellem medarbejdernes faglige kompetencer. Ansættelsesudvalget kom 
til at bestå af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen samt Lejerbo og BL. Pr. 1. april 2020 kunne vi 
byde forretningsfører Jørgen Rasmussen velkommen.   
 
En af årets ekstraordinære opgaver i administrationen var at planlægge Brøndby Boligselskabs 75 års jubi-
læum, der blev fejret i oktober med en festmiddag for beboerdemokrater, ansatte og samarbejdspartnere i 
Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion.  
 
2020 bliver et år, hvor forretningsføreren og andre nye medarbejdere skal finde deres plads i administrati-
onen og sammen med de øvrige medarbejdere sikre faglighed og arbejdsgange, der kan styrke Brøndby 
Boligselskab i det nye årti. 
 
Med venlig hilsen 
Midlertidig forretningsfører i Brøndby Boligselskab 
Mette Møllerhøj 
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Afdeling 601 Kirkebjerg  

Endnu et år er gået, og vi kunne fejre afdelingens 75 års jubilæum. Det første spadestik til den første 
afdeling i boligselskabet samt det første almennyttige boligbyggeri i Brøndby Kommune. 
Jubilæumsdagen blev en dejlig dag med fin deltagelse fra afdelingens beboere, der var med til at gøre 
arrangementet til en god oplevelse. Vi siger stor tak til alle, der gav en hjælpende hånd før, under og efter 
arrangementet.  

Det kan lyde lidt højtravende, men vedligeholdelsesopgaver på en så gammel afdeling bliver ikke mindre, 
og vi har set os nødsaget til i samarbejde med administrationen at prioritere presserende opgaver som 
f.eks. mislighold og skimmelsager. Det har fyldt meget ressourcemæssigt, og det har også betydet, at nogle 
opgaver fra tidligere afdelingsmøder er blevet nedprioriteret, men de er ikke glemt! 
 
Den største sag var gennemgang af rækkehuse Park Allé syd på grund af mistanke om skimmel. Det blev 
effektueret og har kørt med Brøndby Boligselskabs rådgivere, Brøndby Kommune samt instanser som miljø-
rådgivere og Landsbyggefonden for tilskudsmulighed til afdelingen, hvis der blev fundet forhøjede mæng-
der af skimmel i lejemålene. Det er for nærværende ikke bekræftet, at dette skulle være tilfældet, og derfor 
arbejdes der videre på andre løsningsmuligheder/ tiltag. 
 
Der har stået 2 rækkehuse tomme pga. mislighold og skimmel, forårsaget af manglende vådrumssikring af 
bad i kælder. Renovering af disse er begyndt, og midler hertil har vi søgt samt fået bevilget via dispositions-
fonden. 
 
LAR-projektet er overgået til lokal drift, så vi sikrer flotte grønne områder, som vi kan glæde os over til 
sommer. Uafsluttede opgaver på projektet kører via Gaihedes og Brøndby Boligselskabs advokater. 
 
Vi har undersøgt udvidelse af parkeringsmuligheder i Kirkebjerg, f.eks. driftens forslag om nedlæggelse af 
tørregårde til formålet og andre steder, hvor beboere fandt muligheder. Muligheden for tilladelser til nye 
anlæg af parkeringspladser i Kirkebjerg er under afklaring med administrationen og Brøndby Kommune. 
 
Kildesorteringsprojektet kom med krav fra Brøndby Kommune om start ved årsskiftet. Der var en hel del 
logistik, der skulle gå op i en højre enhed for, at vi i afdelingen ikke skulle ud i de store investeringsprojek-
ter. Projektet kom godt fra start takket være positive beboere, det indledende pilotprojekt og ikke mindst 
lokal drift, der stod og stadig står klar med hjælpende vejledning til beboere. 
 
I slutningen af 2019 fik vi nyt driftspersonale. Alle nyansatte har god og lang erfaring fra tidligere job i det 
almene boligbyggeri. Så den store oprydning med udestående opgaver forventes i gode hænder, og i besty-
relsen er vi behjælpelige med logistik og historik.  
 
Hermed vil vi især takke alle beboere for deltagelse i fællesskabet og takke organisationsbestyrelsen, admi-
nistrationen og lokal drift for samarbejdet i det forgangne år. 
 
Med venlig hilsen  
 
Afdelingsbestyrelsen  
http://www.bb601.dk/Bestyrelse 
Mail: 601.0@bbsel.dk 

http://www.bb601.dk/Bestyrelse
mailto:601.0@bbsel.dk
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Afdeling 603 Brokær 

Afdelingsbestyrelsen kan se tilbage på endnu et travlt år, hvor der især på vedligeholdelsesfronten har væ-
ret særdeles stor aktivitet, men alt er dog ikke gennemført i den takt, vi kunne ønske os. Årsagen er især, at 
vi i en periode har været uden varmemester. 
 
Varmemester/inspektør og gårdmænd 
Det har mildest talt været et noget forvirrende år på personalefronten. Vi har taget afsked med ikke blot 
en, men to varmemestre. Den sidste nåede kun 3 uger på posten, da han sagde farvel, på grund af at han 
havde fået tilbudt sit drømmejob. Det er en ulykkelig situation, som hverken vi beboere i Brokær eller Le-
jerbo’s administration kan være tjent med. 
 
Afdelingsbestyrelsen ser dog med stor fortrøstning på, at Lejerbo får løst problemerne, så vi igen har en 
varmemester og fuld bemanding af gårdmænd.  
 
Den løbende vedligeholdelse 
Året har været begunstiget af god økonomi, som har ført til, at vi har kunnet gennemføre eller bestille ved-
ligeholdelsesarbejder som  
 

• Videreudskiftning til LED lys, herunder bevægelsesføler på lyset i vaskerum og strygerum 
• Indretning af køkken til madklub i kælderen under Nygårds Plads 4-10 
• Elektroniske vasketavler til tidsbestilling 
• Påbegyndt planlægning af etablering af køkken til madklub i kælderen under Nykær 61-67 

 
men også her har vi været ramt af perioden uden varmemester. 
 
Udskiftning af vinduer Nygårds Plads 11-17 og 12-18 
Projektet er desværre ikke forløbet som planlagt med Velfac.  
Vi har derfor i stedet taget kontakt til Outrup vinduer, og der har været opsat en udstillingsmodel på det 
gamle varmemesterkontor, ligesom, der snarest sker en egentlig prøveopsætning i én lejlighed. 
Går dette efter planen, vil der skulle afholdes et udbud på opgaven. Det forventes herefter, at arbejdet med 
uskiftning af vinduere og af altandør kan gå i gang sidst på foråret 2020. 
 
Affaldshåndtering 
Vi har haft stor fokus på de nye regler om affaldshåndtering, og de nye containerstationer er på plads ved 
årets udgang.  
 
Herudover undersøges p.t. hvilke muligheder, der er for indretning af vores små køkkener til at kunne 
håndtere affaldssorteringen. 
 
Dør-sagen 
Sagen er stadig i gang hos advokaterne. Vi tør efterhånden ikke sige noget om, hvornår sagen forventes 
afsluttet. Men vi må desværre konstatere, at flere og flere af de ”udendørs døre” i den grad trænger til 
udskiftning. 
 
Relining af faldstammer 
Hvis ”pilot”-projektet i Stranden om foring af faldstammer (relining) forløber som planlagt, vil projektet 
blive udført i Brokær i løbet af 2020. 
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Beboerklubber 
Madklubben der holder til i kælderen under Nygårds Plads 4 -10 har fået opsat nyt køkken, så nu kan der 
igen komme gang i kødgryderne.  
 
Vi er lige nu i gang med at undersøge mulighederne for tilsvarende i kælderen under Nykær 61-67. Hvis det 
går som forventet, kan den nye madklub (flere beboere fra Nykær har efterlyst en sådan) samt kaffeklub-
ben se frem til at tage de nye lokaler i brug i foråret 2020. 
 
Vaskerier 
Det undersøges p.t., om vi i løbet af de kommende år skal skifte de malede gulve i vaskerier ud med klinker, 
ligesom vaskerierne generelt trænger til en malerbehandling. 
 
De elektroniske vasketavler til tidsbestilling blev i februar installeret i Nykær 61-67, og de fungerer helt 
tilfredsstillende. Derfor kommer turen nu snart til de resterende tre huse, dvs.  
Nygårds Plads 11-17, 4-10 og 12-18. 
   
Afdelingens økonomi 
Afdelingen har en sund økonomi, og vi kan glæde os over, at vi i årets løb ikke har været ramt af større ska-
der.  
 
For de kommende år er der ud over den løbende vedligeholdelse bl.a. følgende planlagte investeringer:  
 

• Der er indhentet tilbud på foring af faldstammer. Projektet forventes gennemført i 2020. 
• Tagprojekt 4-10. 
• Vinduer – på køkkensiden af ”lavhusene” i 2020.  
• Vinduer i højhusene 2022 og 2023 

 
Erhvervslejemål  
Der har været lidt udskiftning i vores erhvervslejemål, og i skrivende stund er Nettolokalerne stadig ”tom-
me”. Der arbejdes stadig på at få en ny dagligvarebutik, fx Rema, men nu må vi se, om det lykkes.  
 
Men der ses også på en helt generel optimering af bygningen, især efter branden i pizzeriaet. Vi kan ikke 
leve med, at bygningen stadig ligner en brandtomt. 
 
Væggelus 
Der er desværre konstateret væggelus i enkelte lejligheder. Der er naturligvis straks taget skridt til at få 
disse udryddet. Der er desværre tale om en langsommelig proces, da væggelus kan ligge i dvale i flere må-
neder. 
 
Fremtid  
Der er jo nok at tage fat på i fremtiden og bestyrelsen ser frem til endnu et spændende år, hvor vi også ser 
lidt længere frem og har fokus på de kommende projekter med rørforing, tage og vinduer, erhvervslejemål 
mv.  
 
Til sidst takkes administration for et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Jørn Nysum Schoop  
Formand Brokær 
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Afdeling 604 Brøndby Nord 

MGO  
Udskiftningen af MGO-plader på facaderne begyndte i sommeren 2019.  
 
Det har givet nogle gener for beboerne så som manglende parkeringspladser, arbejdslys m.m.  
Udskiftningen ser ud til at være kommet godt i gang, og vi forventer, renoveringen er færdig i januar 2021. 
 
Sikkerhedsdøre  
Sagen vedr. fejl og mangler på sikkerhedsdørene er ikke afsluttet endnu. 
 
Beboere har i spørgeskemaer afleveret til administrationen fortalt, hvordan de har oplevet dørene. Der er 
på den baggrund blevet udvalgt 50 døre.  
Disse er besigtiget, og vi afventer en afklaring.  
 
Affaldssortering  
På det ekstraordinære afdelingsmøde 22. maj 2019 blev det besluttet at sige ja til kommunens tilskud til 
etablering af affaldssortering. Det krævede, at de nye affaldsøer var klar ved indgangen til 2020. Med 
kommunens tilskud har afdelingen undgået en huslejestigning.  
 
I skrivende stund er samtlige affaldsøer etableret, og beboerne har fået udleveret sorteringstaske, grønne 
poser og sorteringsvejledning. Skakterne vil blive lukket i nærmeste fremtid. 
 
Husorden  
Vi har i afdelingen besluttet en husorden, der er vedtaget på afdelingsmødet.   
Det er et sæt fælles regler for, hvordan det forventes, vi opfører os her i afdelingen.  
Desværre sker der mange brud på husordenen som for eksempel hold af hund/kat, ulovlig parkering, over-
skridelse af bore- banketider og fodring af fugle.  
 
Hvis man opdager overtrædelse af husordenen, bør man i 1. omgang kontakte den, der har overtrådt den, 
og gøre opmærksom på reglerne. Hvis det ikke virker, er muligheden at sende en skriftlig klage til admini-
strationen underskrevet af mindst 2 lejemål.  Kravet om 2 underskrifter skyldes regler i Boligretten, hvis en 
sag skulle komme så langt.  
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Sociale arrangementer  
I det forløbne år har der været arrangeret tur til Knuthenborg. Det var en overvældende succes med 160 
deltagere. Det krævede to busser – deriblandt Danmarks største – at fragte alle deltagerne til dyreparken 
på Lolland. Det var den første af den slags udflugter arrangeret af afdelingen, og vi havde satset på 80 del-
tagere. Det blev dobbelt op. 
Fisketuren på Øresund med kutteren Hanne-Berit var ligeledes et populært indslag.  
 

 
 
Brøndby Nord Dag med blandt andet hoppeborg, grillhygge og loppemarked var også en stor succes – ikke 
mindst vejrmæssigt. Vi gentager arrangementet til sommer. 
 
Juletræstænding ved kirken var et nyt tiltag. Det blev meldt lidt sent ud, men for de fremmødte var det et 
hyggeligt arrangement. Det vil fremover blive en fast tradition.   
 
Det kan også blive en fast tradition, at beboere fra Brøndby Nord mødes for at bevæge sig og samle affald. 
Plogging hedder det. Mohamed fra bestyrelsens to drenge på 14 og otte år var dem, der i forbindelse med 
en skoleopgave tog initiativet.  
 
Cirka 35 mødte op for at samle skrald, og der blev fundet en del – især på Borgmesterstien. Tre gange har 
beboere mødtes for at samle blandt andet plastik og cigaretskod op. Bagefter var der hyggeligt samvær 
med kaffe og kage. 
 
Det fortsætter i år, og det handler ikke om, at vores gårdmænd ikke gør deres arbejde godt nok. Det hand-
ler om, at vi er med til at tage ansvar for hele vores område – også det, der som Borgmesterstien er offent-
ligt. Og det handler om at være sammen med hinanden. 
 
Grønne områder/legepladser  
I 2019 blev der etableret en rigtig legeplads ved nummer 72 til afløsning af gynger og sandkasse. De kom-
mende år er det planlagt, at alle legepladserne ved lavhusene skal fornys.  
 
Samtlige kastanjetræer er fældet pga. sygdom, og i stedet for er der plantet æbletræer. I æblealléen ved 
Aldi er der plantet 20 træer i forskellige sorter, som forlænger sæsonen. Kirsebærtræer er på vej de næste 
år. 
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På Borgmesterstien er der blevet beskåret træer, så nedfaldne bær er minimeret. Buskadset ved vaskeriet 
er fjernet, og ny beplantning er etableret. Endelig er der kommet nye borde/bænke-sæt, nye mål til kunst-
græsbanen ved kirken, og der er lavet hegn mod Brøndbyøstervej. 
 

 
 
Café Nordlys 
Selv om genåbningen først fandt sted i januar i år, vil vi heller ikke undlade at nævne Café Nordlys. Caféen i 
beboerhuset var under ombygning de sidste måneder af året. Den 18. januar 2020 var den klar igen med 
gratis brunch på åbningsdagen. Det var et tilløbsstykke. 
 
Siden har Nordlys fået stor opbakning og haft mange glade gæster. Der er også allerede afviklet flere arran-
gementer med god deltagelse – blandt andet en musikaften og en vinsmagning. Det er dejligt at se. 
 
Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  
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Afdeling 605 Ulsøparken 

Gennem 2019 har bestyrelsens medlemmer deltaget i: 
Møder, arrangementer, konference- og undervisningsforløb i Boligorganisationens, Brøndby Boligselskabs, 
Lejerbos, Brøndby Strand Projektets (BSP) og andre aktørers regi. 
 
Afdelingsbestyrelsen har også deltaget i møder om Naboambassadørordningen sammen med T13.  
Et afdelingsbestyrelsesmedlem er udpeget til at stå for koordinering af indsatsen.  
 
Afdelingsbestyrelsen og BSP har afviklet flere arrangementer i gårdmiljøet, hvor der invitereredes til en 
snak over en kop kaffe og småkager.  
Opgangskaffe har vi gennem året afviklet 18 af.  
Over en tredjedel af lejemålene har deltaget i de besøgte opgange. 
Via denne tilgang er en mere aktiv deltagelse i det beboerdemokratiske opstået. Det har også resulteret i 
beboeres aktive involvering i og afvikling af, opgangskaffer.  
Aktiviteterne hjælper os til at få sat ansigt på naboerne, samt styrker fælles identitet og ansvarlighed bebo-
erne imellem. 
 
Efteråret bød også på kastaniedyrs-arrangement, hvilket var til stor glæde for deltagerne.  
Tilslutningen var så overvældende, at vi måtte i kælderen for at låne ekstra stole af en beboer.  
Senere på året lavede BSP og Bestyrelsen et Halloween-event. Her snittedes græskarhoveder af sublim 
karakter.   
Et andet alternativt arrangement var et pølse- og snobrødsinitiativ, som afholdtes i Legestuens gård.  
Initiativtagerne var lokale fædre som stod for og i samarbejde med bestyrelsen, afviklede eventet.  
En herlig eftermiddag for alle.  
Et særligt juleklips-arrangement blev i starten af december, afviklet samtidigt i 2 af gårdens opgange.  
Det var rå-hygge, brune kager, pebernødder, kakao, kaffe, nisseklip, julehjerter og guirlander på højeste 
niveau.  
Afdelingsbestyrelsen opretholder fortsat optimismen, i forhold til beboerinitiativer om flere ”lad os prøve 
det sammen” -events.  
 
Urtehave-Kasserne. 
Ultimo maj mødtes afdelingsbestyrelsen, BSP, beboere og børn, for genpopulation af krydderurter og 
grøntsager. Eventet var velbesøgt og såvel børn som voksne hyggede sig i sommersolen.  
Beboere og børnene gjorde atter over sommeren, en hæderlig indsats for at holde liv i kasserne.  
Solen var ikke ganske samarbejdsvillig. Noget udbytte blev dog høstet. 
Det er afdelingsbestyrelsens forhåbning at de kim vi plantede året før, har udviklet sig til en tilbagevenden-
de tradition og dermed en generel styrkelse af naboskabet. 
 
Afdelingsbestyrelsen godkendte opsætning af hegn i højhusets gård. Dette har øget Legestuens udfoldel-
sesmuligheder og fungerer som værn mod små børns adgang til Esplanaden. 
 
Gårdfesten henlagdes atter i år, til gårdrummet.  
Datoen var rykket til næstsidste weekend i august og arrangementet var herligt velbesøgt. 
Der var fælles aktiviteter for børnene i eftermiddagstimerne.  
Flødebollekastemaskine udlånt af Børnehuset Svanen.  
Samt slushice og popcorn lånt af T13´s bestyrelse. Ad libitum, i det omfang maskineriet kunne følge med.  
Aktiviteterne stod Brøndby Strand Projektet, bestyrelsen og frivillige for.  
En beboer havde påtaget sig at lave salatbar, hvilket der sattes stor pris på.  
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Nogle af gårdens mænd gav en hånd med både rejsning af Party-teltet og nedtagningen. En indsats som vi 
alle sætter stor pris på.  
Der var opsat en ekstra grill og alle blev flittigt benyttet.  
Vi som deltog, havde en hyggelig nabo-komsammen, en herlig grilldag og en super aften.  
Blandt andet inviteredes der på et tidspunkt til kædedans og alle der kunne deltog helhjertet.  
 
Omkring parkering på vejen gennem Ulsøparken, blev sagen overladt boligselskabet.  
Problematikken blev derfra løftet videre til Dialog- og Borgermøde-, og endelig til Lokalplans-, og kommu-
nalbestyrelsesniveau.  
Dette affødte en tilføjelse til lokalplanen, der åbner op for etablering af parkeringspladser på nordsiden af 
bebyggelsen.  
 
Foringen af højhusets faldstammer er afsluttet. Sagen trak i langdrag da entreprenøren viste sig at have 
været uforholdsmæssigt optimistisk omkring varigheden af opgaven.  
 
Affaldsøerne blev ikke ibrugtaget som planlagt. Der blev ydet dispensation fra kommunens side, så udsky-
delsen ikke påvirkede huslejen.  
 
Legepladsens fornyelse kom ikke i gang som forventet. Hovedsagelig grundet Driftschefs afgang fra Nygårds 
Plads.  
 
Afdelingsbestyrelsens arbejde har i det forløbne år, ligget under for en uheldig opgavevaretagelse på over-
ordnet niveau. 
Det har medført uhensigtsmæssige konsekvenser, på afvikling af igangsættelses- og vedligeholdsopgaver.  
 
Disse forhold har medført at afdelingsbestyrelsen har måttet afholde ekstraordinært mange møder, gen-
nem perioden.  
 
Den daglige drift har vi i den forbindelse kun roser til og vi takker gårdmændene for en forbilledlig indsats. 
 
Afdelingsbestyrelsen afventer tilbagemelding fra Landsbyggefonden om, hvorvidt ønsket om omlægning til 
tilgængelighedsboliger i Højhuset kan iværksættes. 
Dette er vedtaget med henblik på at øge mulighed for beboernes ophold, længst muligt i eget hjem. Samt 
reducere finansieringsomkostninger i forhold til Helhedsplan 4. 
 
Afdelingsbestyrelsen deltog i Antennelaugets stiftende generalforsamling. Her valgtes tre bestyrelsesmed-
lemmer ind. En som næstformand, en som suppleant og en som revisor.  
 
Højhusets elevatorer og tv-overvågning:  
Flere løsningsforslag har været i spil.  
Endelig beslutning forventes vedtaget eller forkastet på ekstraordinært Afdelingsmøde, eller ved eventuel 
skriftlig afstemning medio/ultimo 2020. 
 
I forhold til uønsket ophold på højhusets bagtrappe, henkastet affald, pytter i elevatorer, misbrug af con-
tainergård og deraf følgende urenlighed:  
 
Bagtrappen er ikke et ryge- og opholdsrum. 
BSP har haft opsøgende medarbejdere jævnligt på besøg og ført korrektive samtaler med eventuelle på-
trufne elementer.  
Ligeledes har de stået til rådighed for eventuelle beboerhenvendelser, om uønsket ophold eller adfærd.  
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Det har dog mestendels været højhusets egne beboere, som er blevet antruffet.  
 
JP-vagtordning har også haft turnusplan, men bestyrelsen har ikke modtaget tilbagemelding i forbindelse 
med denne indsats.  
 
Henkastet affald og pytter i elevatorer har været en tilbagevendende gene, med stærkt varierende hyppig-
hed.  
Ligeledes udkastet affald fra højhuset.  
 
Containergåden har efter etablering af den nye låge, været relativt ubelastet af skraldere.  
 
Den skærpede indsats omkring parkeringsvagters kontrol-frekvens, menes at have båret frugt.  
Afdelingsbestyrelsen har dog modtaget henvendelser, i forhold til tilgængelighed for rekvirering af gæste-
billetter.  
Dette element har bestyrelsens fortsatte bevågenhed.  
 
Etablering af nye køkkener efter vedtagelsen om råderet, kører fortsat.  
 
Legestuens beskæftigelsesvejleder havde i året, støt stigende søgning til tilbud om danskundervisning og 
afdelingsbestyrelsen lægger fortsat gerne lokale til denne aktivitet.  
 
Fædre-indsatsen i BSP-regi:  
Henvendelser om aktivitetsønsker og forslag til dette bedes rettet til Maher, Dyringparken 66, stuen.  
 
Det er tankevækkende at graffiti er begynde at spire på mure og andre flader.  
Blandt andet er sluser, støttemur, gårdbelægning og kældergange blevet bemalet.  
Dette er ikke en form for dekoration, vi gerne ser mere udbredt.  
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Afdeling 606 Hallingparken lige nr. 

Der har været meget få husordenssager i 2019, og det er en rigtig god udvikling for afdelingen. De små sa-
ger, der har været, har drejet sig om larmende/støjende adfærd og beboere, der har efterladt affald. Vi i 
bestyrelsen mener, at alle beboere skal overholde de demokratiske spilleregler, som er vedtaget på afde-
lingsmøderne.  

Til gengæld kan vi glæde os over, at afdelingen ikke har været plaget af hærværk i 2019, men der har været 
en del unødigt ophold i kældergangene, som har givet utryghed. Derfor har afdelingen i et samarbejde med 
tre afdelinger i Stranden hyret et vagtkorps midlertidigt. Det samarbejder med de boligsociale medarbejde-
re fra helhedsplanen, så disse problemer bliver løst, og det har hjulpet. 

Børnene i afdelingen stemte i foråret om, hvilken legeplads de gerne ville have. Nu står den lege-
plads, der vandt afstemningen, færdig. 

 

Vi fik etableret Brøndby Boligselskabs Antennelaug, så vi kan få bedre indflydelse samt stå stærkere 
sammen i Brøndby Boligselskabs afdelinger. Antenneforeningen af 1986 gør et godt stykke arbejde, 
og vi er glade for samarbejdet.   

Parkeringsordningen i afdelingen kører tilfredsstillende. Tak til parkeringsudvalget. Videoovervågning i 
vores to elevatorer i højhuset Hallingparken 2 er blevet opsat og kører tilfredsstillende. 

De nye affalds-øer i afdelingen er klar til brug. Beboerne har modtaget sorterings-vejledning og må 
gerne gå i gang med at benytte dem. Skakterne bliver lukket snarest. Beboerne får yderligere infor-
mation om, hvornår det sker. Tak til det grønne udvalg fra afdelingsbestyrelsen, som har gjort et 
godt stykke arbejdet, så tingene lykkes med projektet.   

Det, der er sket omkring Turning Tables, er ret vildt. Vi har produceret et album, som nummer for 
nummer er superstærkt og giver stemme til børn og unge i de almene boligområder. Det er med til at give 
den brede befolkning et mere nuanceret billede af boligområderne end det, man ofte får i medier og of-
fentlighed. Det er bestyrelsens håb, at det 5-årige projekt med Turning Tables kan ligge på fælleden. 
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Relining af faldstammerne i højhuset Hallingparken 2 er færdiggjort med en del forsinkelser samt proble-
mer. Men nu er det gjort, og bestyrelsen ser ikke flere udfordringer med sprængte rør i højhuset på den 
lange bane. 

Landsbyggefonden er kommet med en udmelding vedrørende tilgængelighedsbolig i lejlighed 3 i højhuset 
Hallingparken 2. Fonden vil alligevel ikke støtte dette, og det har bestyrelsen taget til efterretning. 

Brøndby Kommune har godkendt nedrivningen af de fem østlige højhuse. Det vil foregå fra øst mod vest. 
Nedrivningen begynder sidst i 2021. 

Omkring ejendomskontoret har vi desværre måttet sande, at det ikke har kørt, som det skulle i 
2019, da flere vedligeholdelsesopgaver i afdelingen ikke er blevet udført. Vi forventer, at den nye 
driftschef og lokalinspektør får kigget på disse problemer.  

Men ellers har vi i 2019 haft et godt samarbejde med administrationen på Nygårds Plads, med 
ejendomskontoret Hallingparken 1 og vores gårdfolk.  

Med venlig hilsen  

Brøndby Boligselskab, afdeling 606 Hallingparken 
lige numre 

Afdelingsformand 

Michael Buch Barnes 
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Afdeling 607 Hallingparken ulige nr. 

Affaldsøerne er nu taget i brug, vi venter blot på at få skakterne renset, så de kan blive lukket. 
 
Ros til vores gårdmænd m/k, der udfører et fint stykke arbejde, så skal vi bare have ejendomskontoret til at 
udføre arbejdet lidt hurtigere. 
 
Der er blevet installeret videoovervågning i elevatorerne, så skal det bare bruges! 
 
HP4 håber og tror vi kan starte op i 2021, de 5 højhuse, der skal rives ned, har forsinket projektet meget. 
 
Turning Tables har igen været på besøg, til stor glæde for de unge mennesker. 
 
Der har været lidt efterreparationer på faldstammerne, de er nu udført. 
 
Der vil blive monteret en trafikdæmper ved affaldsøen, udfor Hallingparken 1. 
 
Tak til pigerne i Cafe Perlen for mange gode arrangementer, håber på endnu flere og bedre i 2020, det glæ-
der vi os til. 
 
På afdelingsbestyrelsens vegne 
Afdeling 607 
 
Formand 
Annette Jönsson 
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Afdeling 608 Dyringparken 

Vi i afd. 608 BB takker for året 2019. 
 
Der er blevet sat affaldscontainerne op, og vi glæder os til et godt samarbejde med beboerne omkring af-
faldssortering. 
 
De beboere, der har søgt nye køkkener via den kollektive råderet, har fået dem. 
Vi har et godt samarbejde med Brøndby Strand Projektet, og det går godt med opgangskaffen og div. arran-
gementer. Vi håber på nye og spændende arrangementer i det kommende år. 
 
Ellers går det godt for bestyrelsen, og vi ser frem til et godt samarbejde i 2020. 
 
Med venlig hilsen  
Afd. 608 BB 
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Afdeling 609 Bøgelunden 

Det blev besluttet at lægge de sidste riste under stuevinduerne. Dette er på vedligeholdelsesbudgettet for 
2020 og vil blive udført i løbet af 2020. Det giver et stabilt underlag ved for eksempel vinduespudsning. 
 
De nye affalds-øer blev etableret i slutningen af 2019 og kunne tages i brug i begyndelsen af 2020. 
 
Der var i alt tre fraflytninger i afdelingen i årets løb – noget mindre end i 2018, hvor der var fraflytninger i 
seks lejemål – halvdelen af alle lejemål i Bøgelunden. 
 
Derudover er der ikke sket det store i afdelingen i 2019. 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen i Bøgelunden 
 
Ove Stage 
Formand 
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Afdeling 921 Rolands Have 

Udearealer 
Der er opsat de efterspurgte skilte, der henviser til Horsedammen nummer 38 C–D og E–F ved skraldeplad-
sen 38 E1 og C1 ved gavlen. 
 
Vi har kæmpet med udebelysningen, som gik ud i tøvejr. Der er nu udført reparation af kabler ved sti på 
bagsiden af C5 og ved indkørslen ved parkeringspladsen. 
 
Bygninger  
I november 2018 blev der foretaget støjmålinger i en lejlighed, som ligger i blokken op mod banen. De må-
linger er godkendt af kommunen. 
 
Der er kommet en afgørelse på sagen om ejendomsskatten. Sagen er afsluttet, og vi fik medhold i klagen. 
Der har været et solcelleanlæg, hvor sikringen var slået fra, så jeg vil skrive produktionstal op i forbindelse 
med filterskift i august 2020.      
 
Selskabslokaler 
Der er fra organisationsbestyrelsen bevilliget lidt penge til nogle arrangementer i fælleshuset i 2019 og 
2020. Vi har et samarbejde med Maria fra Café Nordlys, som vil være os behjælpelig med at få arrangeret 
noget forskelligt. 
 
Arrangementer  
12. juni 2019 blev der afholdt sommerfest, hvor der blev grillet. Det var en rigtigt hyggelig aften, og vejret 
var med os.    
 
Den 19. december var der julearrangement med gløgg og æbleskiver, and og flæskesteg og med deltagelse 
af glade mennesker. Det var også en hyggelig eftermiddag i vores fælleshus. 
 
Venlig hilsen 
 
Michael Bengtsson 
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Aktivitetshuset Café Perlen 

Perlen, Glassalen og Paraplyen 
Sidste år fik vi nye varmebeholdere til mad, hvilket har bevirket, at vi ikke får nogen klager over ”kold” mad. 
Der er også kommet køl til smørrebrød. 
 
Vi har ingen problemer med Fødevarestyrelsen, kun ros derfra. Der har været brandtilsyn, og der er også 
kommet skriftlig ”ingen bemærkninger” (ros). 
 
Der har kun været positiv respons på den etablerede sofagruppe i café-delen (amerikansk), og der er flere, 
der kommer forbi og får kaffe. 
 
Sidste år skiftede vi madleverandør fra AB til Hørkram, hvor vi får flere procenter og bedre råvarer. Efter at 
Maria også står for indkøb til Nordlys, så har det givet nogle lidt bedre aftaler. 
 
Glassalen indgår ikke i udlejningen af selskabslokalerne, men bruges til mindre møder, og her er der kom-
met en TV-skærm op, og den kan sættes til en computer. Især Netværkskontoret holder en del møder. 
 
Paraplyen kører uden problemer, og den bruges også af en del klubber. 
 
Café Perlen har en hjemmeside – www.cafeperlen.dk – hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for online 
booking af møder. 
 
Café Perlen er også blevet bedt om at lave nogle arrangementer for Rolands Have. Vi har et årshjul med 
arrangementer forår, sommer, efterår og jul, hvilket de er super glade for, og huset bliver fyldt med 20-25 
personer. 
 
Møder og arrangementer i huset 
Der er en del arrangementer i huset. Vi har dansk-undervisning hver mandag og onsdag formiddag, her 
betaler Netværkskontoret for kaffe og te. IT-vejledning, jobcenteret, knipleklub, Brøndby Selvhjælpergrup-
pe, kommunen samt afdelingerne bruger huset til små og store møder. Derudover afholder HP4 deres FBU-
møder. 
 
Vi har som udgangspunkt holdt et arrangement hver måned, og der er stor tilslutning til næsten alt. Vi har 
også holdt nogle børnearrangementer som fastelavn, cirkus og juletræ. Styregruppen har givet sin tilslut-
ning til, at børnearrangementer er gratis. 
 
Personale 
Maria har overtaget ansvaret for Café Nordlys, hvor der er 2 ansatte – Tina og Inge. I Café Perlen er der 
fortsat Bettina og Diana, der betjener kunderne. Desuden har vi et par ungarbejdere ansat i caféen. Ung-
arbejdere kan kun være i Café Perlen, indtil de fylder 18 år. Vi har fortsat en ”lommepenge”-jobber ansat, 
og det går godt. 
 
Maria prøver at deltage i den daglige administration. John er her fortsat nogle timer om ugen og hjælper 
med arrangementer og administration. 
 
Økonomi 
En del gæster kommer bare forbi og køber en kop kaffe og tager den med – kaffe ”to go”. 
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Der er mange, der bestiller smørrebrød ud af huset, hvilket gør, at vi løber meget hurtigt i køkkenet til tider. 
Dog er det meget vigtigt, at der bestilles i god tid, så vi har tingene hjemme. Vi har ”solgt” arrangementer 
eller mad ud af huset for kr. 247.258,50 inkl. moms (2018: kr. 149.693,44). 
 
Vindturbinerne kunne desværre ikke stå på taget af Perlen, da der er meget ”kastevind” pga. højhuset. De 
producerede heller ikke det lovede strøm. Vi fortsætter med afprøvning af solceller. 
 
Besøgstal 
Vi kan se, Café Perlens besøgstal er stigende, og vi har flere gange fuldt hus om aftenen, hvilket er glæde-
ligt. Vi skal nok få plads til alle, så vi tilpasser tingene løbende alt efter, hvilke udfordringer vi møder samt, 
hvor stor tilslutning og opbakning der er til Café Perlens arrangementer. 
 
Vi får også flere eksterne besøgende ind. Vi samarbejder med Brøndby Kommune, Jobcenter Brøndby, Tra-
fikministeriet, Sundhed, Lejerbo, Netværkskontoret og andre, som ser Café Perlen som et afsæt til at for-
midle deres budskab samt at have et sted, hvor vi kan tiltrække beboere og lokale mennesker. 
 
Der er lavet en opgørelse over antal besøgende i caféen. I 2019 har der i hele året været 9.364 gæster. Til-
svarende i 2018 har der været 8.220 gæster. 
 
Udlejning 
Vi har i 2019 haft 18 udlejninger af selskabslokalerne. Der er investeret i nye borde, projektor, højtaler-
anlæg og lys. Alt dette er gjort for, at vi kan være mere effektive, men også for at kunne tilbyde nogle facili-
teter, som fungerer optimalt og tilfredsstillende. 
 
Indtægter for alle udlejninger og arrangementer kommer ind på vores konto uden, at vi behøver at rykke. 
Udlejningen går rigtig godt. Der er stort set fyldt op frem til efteråret 2020. 
 
Tak for året 2019. 
 
 
Maria Andersen    
John Frimann 
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Café Nordlys 

Huset  
Nordlys har været lukket siden april 2019. 
Udlejningen har kørt frem til november, hvor man derefter har brugt november og december på en stor 
renovering.  
Cafe Nordlys havde åbningsdag lørdag den 18. januar 2020, hvor der kom 90 personer og hilste på. 
Vi har et årshjul med arrangementer forår, sommer, efterår og jul. 
 
Møder og arrangementer i huset 
Af arrangementer i huset er der Krea-klubben, tyrkiske damer og Strikkeklubben. 
 
Personale 
Vi ansatte Inge og Tina start december 2019, hvor de fik en blid start i Perlen for derefter at rykke i Nordlys. 
De er faldet godt til i huset. 
Vi starter op med ”lommepenge”-jobber den 2. februar 2020. 
Maria prøver at dele sig ligeligt mellem Perlen og Nordlys, men er mest i Nordlys de første 2 måneder. Helle 
vil være her nogle timer om ugen og hjælpe som eventkoordinator og andet. Og John Frimann vil stå på 
sidelinjen, hvis der er spørgsmål. 
 
Besøgstal 
Vi kan se, Café Nordlys’ besøgstal er stigende, for der har været 209 gæster i den første åbningsuge ����  
 
Udlejning 
Der er mange udlejninger, så det er et hus, folk er glade for at bruge. 
 
Tak for året 2019. 
 
Maria Andersen  
Helle Knudstrup  
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Huslejeniveau 
 

 
 
Kilde: Lejerbos Årsberetning for Brøndby Boligselskab 1. januar 2019-31. december 2019 
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Udlejningssituation 
 

 
 
Kilde: Lejerbos Årsberetning for Brøndby Boligselskab 1. januar 2019-31. december 2019 
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Brøndby Boligselskab 
Nygårds Plads 27, 1. 

2605 Brøndby  
Telefon 38 12 13 53 

E-mail bb@lejerbo.dk 
www.broendbyboligselskab.dk 

Kontoret er åbent 
Man-tirsdag kl. 10-12 

Torsdag kl. 14-16 
Fredag og onsdag lukket 

 
Telefontid 

Mandag - torsdag kl. 9-14 
Fredag kl. 9-12 
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