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Indledning og læsevejledning 
 
Formål 
Dette dokument samler interessenter og borgeres første kommentarer til de tre teams første forslag i 
parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. Formålet med udstillingen og den tidlige dialog i 
parallelopdraget har været og er at skabe dialog, synlighed og at fortsætte den brede involvering i 
projektet, som blev etableret i projektets opstartsfase. Kommentarerne er pr. 18.01.22 blevet samlet og 
givet tilbage til de tre hold, så de kan reflektere og indarbejde inputtene i deres fortsatte arbejde. Dialogen 
er derfor ikke en officiel høring (en sådan vil komme senere i processen), men derimod en fremstrakt hånd 
og mulighed for alle for at give input og holdninger til kende i den kreative formgivningsproces på et tidligt 
tidspunkt.  
 
Indsamling 
De forskellige input og kommentarer er samlet i dette dokument under fire afsnit - kommentarer til 
henholdsvis Team Vandkunsten, Team Henning Larsen og Team COBE samt generelle kommentarer til alle 
tre hold. Materialet er ikke redigeret eller kommenteret, det er alene gentagelser, der er forsøgt reduceret 
ligesom afsenderne er anonymiseret.  
Nogle steder går kommentarerne i flere forskellige retninger. Der er også steder, hvor kommentarerne er i 
modstrid med de rammer og krav, der er formuleret i programmet for parallelopdraget. Her er det vigtigt at 
understrege over for holdene, at det fortsat er programmets rammer, der er gældende. 

 
Input fra Brøndby Strands borgere 
De tre tværfaglige teams første skitser og idéer har været udstillet i Strandboxen i forlængelse af den første 
workshop i parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. Strandboxen er opstillet i Brøndby Strand 
bymidte og en del af plancherne kan studeres døgnet rundt. Derudover har der været bemandet åbningstid 
11 gange i perioden fra d. 16. december til d. 14. januar, hvor interesserede borgere har kunnet komme 
forbi og høre og se mere, samt give deres kommentarer og input til de indledende forslag. Der har i 
gennemsnit været 20 borgere forbi pr. åbningsgang. Dvs. at i alt godt 200 borgere har bidraget ved at 
dukke op i Strandboxen.  
Der er via opslag på facebook, hjemmeside samt annoncer og artikler i Folkebladet blevet annonceret efter 
input. Der er også indkommet bemærkninger til sekretariatets fællesmail (7 mails i alt). 
 
Input fra interessenter 
Sekretariatet har derudover gennemført en række møder med interessenter og følgegrupper. Det drejer sig 
bl.a. om møder med Borgerforum, Foreningsforum, Grundejerne i bymidten, møder med den politiske og 
administrative styregruppe fra boligorganisationerne i Brøndby Strand, med boligorganisationernes 
rådgivere, temamøde med Kommunalbestyrelsen samt dialog med potentielle fonde. Herudover er 
kommunens øvrige forvaltninger også informeret og inviteret til at komme med input ligesom kommunens 
ledere har været involveret. 
 
Næste skridt 
Parallelopdraget går nu ind i en lukket fase. Når de tre teams har afleveret deres endelige forslag og 
bedømmelsesudvalget har afleveret deres betænkning vil offentligheden endnu engang blive inviteret til 
dialog om forslagene og hvordan de indarbejdes i den endelige udviklingsplan for området. 
 
God læselyst!  
/Sekretariatet Fremtidens Brøndby Strand 
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Kommentarer til Team Vandkunsten 
 Der efterlyses specifikationer af ejerformerne for de nye boliger 

 Vigtigt med parkering og vejadgang (for bedemændene) til Kirken 

 Spændende med nytænkning af vejforløbet for Esplanadeparken 

 Forfriskende at der gøres op med trafiksepareringen 

 Godt, letforståeligt og gennemarbejdet forslag 

 Positivt med ny skole i bymidten 

 Interessent med bud på hvordan skolen kan blive en innovativ og nyskabende velfærdsaktør 

 Kan der være indbygget konflikt i nye højhuse på de almene boligforeningers arealer?  

 Brøndby Strand har haft succes med tæt-lav byggeri (ejerboliger) i mange år 

 Hvordan får vi stranden og byen til at hænge bedre sammen – herunder hvordan får vi kvaliteterne 
i havnen integreret (bl.a. Vallensbæk har arbejdet meget hermed) 

 Hvordan tænkes parkering i den nye bymidte? Samt hvis Strandesplanaden nedlægges?  

 Gerne ejer- og andelsboliger som ejerform 

 Gerne føre Strandparken op til Esplanadeparken 

 Tankerne om den ændrede bymidte er meget spændende 

 Tanken om bystrøg/gågader virker velfungerende 

 Kunne skolen evt. flyttes 50-100 m mod vest? (Dog med opmærksomhed på at børn og bisættelser 
skal kunne fungere i forening) 

 Køge er et godt referenceprojekt at læne sig op ad. Dog kan det være en særskilt opgave at lære 
kunderne at parkere i p-hus.  

 Godt med den åbne center-struktur og nye supplerende funktioner. I dag går man kun i centeret, 
hvis man har et ærinde.  

 Husk at der også skal være plads til lastbiler, varelevering og parkering. 

 Forslaget binder Brønden, stationen, Kirken og butikkerne sammen på en fin måde 

 Kunne DSB bygge et pendler p-hus syd for banen? 

 Der udtrykkes begejstring for forslaget idet det indeholder åbenhed, tilgængelighed, forbindelser 
og sammenhæng mellem beboelse, Esplanaden og omkringliggende arealer. Herligt med ny 
bymidte – hvis det ikke lykkes kan minibusser til Vallensbæk, letbane til Glostrup og selvkørende 
busser i Esplanaden være et alternativ/supplement.  

 Meget positivt med en ny skole og et helt nyt center med en blanding af erhverv og detailhandel.  

 Trafiksikkerhedsmæssigt har jeg altid følt, at det var trygt at færdes på bunden af Esplanaden, alle 
mine børn har cyklet til børnehave og skole.  

 Vær opmærksom på at en bugtet vej giver længere afstande end en lige vej.  

 God idé med fem nye højhuse på tomterne. Det kunne være ejerboliger øverst, erhverv i midten og 
almene boliger nederst for at skaffe den tilstrækkelige økonomi til projektet.  

 Gerne en genoplivning af Strandhotellet 

 Parken må gerne uddybes med forlystelser/aktiviteter 

 Større indgangsparti til stranden 

 Gerne udbygning af kulturhuset – se fx Bazar Vest i Århus 

 God idé med nye – og nytænkte – højhuse  

 Godt med flere forbindelser 

 Vær opmærksom på at der allerede i dag er en forbindelse fra Esplanaden via indskolingen til 
stranden. Dog går forbindelsen tværs igennem skolearealet med legende børn. Der køres på 
motoriserede køretøjer.  

 I dag opleves meget støjende adfærd ved skolen og ved bålhytten. Vær opmærksom på at der tages 
hensyn til de omkringboende ved planlægning af en ny skole.  

 Savner yderligere fokus på øget tryghed i bymidten vha. fx belysning 
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 Savner fokus på, hvor de unge skal hen (unge i forskellige aldre) 

 Er bekymret for at byggeriet i bymidten bliver for tæt og for højt 

 Er bekymret for om der er kunder nok til de antal butikker, der er tiltænkt 

 Hvordan med trafik på den nye Strandesplanade, bliver den for befærdet? 

 Savner konkretisering af parkering ved stationen 

 Husk tilstrækkeligt med p-pladser 

 Godt med Køge som reference 

 Godt at stationen, Brønden og kirken bliver forbundet 

 1500 nye boliger virker fornuftigt 

 Det værdsættes med bygninger uden flade tage 

 God idé med nye højhuse på de gamle tomter – kunne bl.a. være ungdomsboliger og ældreboliger  

 Strategisk nedrivning af rækkehuse kan give mening ift. at skabe bedre sammenhæng, men vigtigt 
at der er gode argumenter for det.  

 Oplagt at tænke i, hvordan grunde/områder med evt. nedrivning kan indtænkes i ny udvikling og 
indgå i projektøkonomien.  

 Spændende hvis den nye skole i bymidten kunne blive et eksempel på en innovativ 
velfærdsbygning. Kig fx på den nye multifunktionelle skole i Brande, der fungerer som byens nye 
hjerte.  

 Når den nye bymidte rentegnes i detaljen, er skala-betragtninger ekstremt vigtige. Nivå er et 
spændende og relevant referenceprojekt, men bygningerne er endt med at blive meget store og 
massive. Også bymæssigheden og bykvaliteten bør være under lup, når den nye bymidte detaljeres. 

 Opmærksomhed på hvordan planen for detailhandel bliver bæredygtig (i Vallensbæk har det fx 
taget fem år før de sidste butikslokaler blev udlejet) 

 Godt med visioner for bymidten a la Køge, men det skal være realistisk  

 Dejligt hvis der kommer flere borgere og dermed et større kundegrundlag 

 Liberalt erhverv og fx lægeklinikker mv. er oplagt at tænke mere aktivt ind i bymidten – de 
lægeklinikker der i dag er i Brøndby Strand Parkerne er ikke tidsvarende og ikke så indbydende 

 Hvordan undgår vi at nye højhuse ikke bliver socialt belastede igen? Hvordan undgår vi at gentage 
historien? 

 Det mest konkrete forslag – og gode forslag 

 Positivt at Brønden, Kirken og stationen forbindes – En supplerende ny skole vurderes at kunne 
blive en dynamo og magnet 

 Positivt at Strandesplanaden bliver slynget og bugtet og mindre brugt til at køre ræs på 

 Væsentligt og positivt at voldene bliver revet ned.  

 Når voldene er væk, får parkeringen under dæk i Brøndby Strand Parkerne potentielt et helt nyt liv 

 Positivt med supplerende gennemskæringer, så Strandporten ikke er eneste naturlige adgang til 
stranden 

 Positivt med forslaget om nedrivning af centeret  

 Overraskelse over at det ”kun” er 1500 nye boliger 

 Trafikforholdene. Tvivler på dette 

 Gademiljø, så det bliver mere tæt. Indtænke trygheden 

 Positivt med nybyggeri 

 Bekymring for kolonihaverne 

 Dårligt med almindelig biltrafik i parken.  

 Glæde over det konkrete ift. butiksområdet.  

 Fragmenteret butiksområdet overfor hinanden. Kan det blive ”døde” zoner? 

 Begejstret for idéen om at fjerne trafiksepareringen. 
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 Gøre Brøndby Strand centrum større, åbenhed. Få tiltrukket flere forretninger. Det kan betyde 
mere liv. 

 Mangler: Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Kedelig vej. Kan man inddrage/afskærme for 
støjen 

 På rette spor 

 Spændt på at se, hvordan det kommer til at hænge økonomisk sammen 

 Vi skal være 100 % sikre på, at vi bevarer trafiksikkerheden for gående og cyklister 

 Nye højhuse. En vigtig del af Brøndbys identitet.  

 Genetablering af højhuse ikke passende for det fremtidige område (højst 6 etager) 

 Skolen skal gerne være mere end skoleaktiviteter – med liv efter skoletid og med kulturelle 
aktiviteter, træningscenter mv. 

 Ny skole – organiseres hvordan? 2000 elever er en rigtig stor enhed 

 Centeret skal være gode forretninger og liv. Men de mindre centre a la Vallensbæk, Friheden, Ishøj 
mv. er ikke lykkedes med at tiltrække kunderne. Er vi for optimistiske ift. at opføre 
drømmecenteret?  

 Nemt at forestille sig bylivet i planen med julehygge, liv, mindre caféer, mindre gader mv. Oplagt 
måske at centrere i et hovedstrøg og i mindre gader, der ligger op til hovedstrøget. 

 Essentielt at vi får et nyt, lysere og bedre center – det vil løfte hele bydelen! 

 Vigtigt at der bliver åbnet op – godt at voldene fjernes 

 Godt at man tør udfordre, hvad der skal være på de fem tomter 

 Når jeg ser Team Vandkunstens forslag om at fjerne voldene, så bliver jeg bekymret for økonomien 

i det. 

 Dele af Team Vandkunstens forslag ligner HP4 – positivt at de har taget ting med, som vi har stemt 

ja til før 

 Det er en god idé at fjerne voldene – det er Esplanaden der skiller ad 

 Ift. fjernelse af voldene, synes jeg det er en rigtig god idé. Godt med åbenhed, særligt ift. 

parkeringskældrene, da de er utrygge i dag.  

 Team Vandkunsten har konkretiseret tankerne og er kommet med forslag til byggefelter. Det er 

rigtig godt. 

 Voldene er rigtig dyre at komme af med, men det kan også give rigtig god værdi. Kan der flyttes 

rundt på jorden inden for området, så der ikke skal bruges penge på at komme af med den? Eller 

kan der arbejdes med kun at flytte dele af voldene, så vi minimerer jordmængden?  

 
 
 

Kommentarer til Team Henning Larsen 
 Spændende illustration med Esplanadeparken som livsnerve 

 Værdifuld kortlægning af hvad der sker/hvilket liv der er  

 Liv i Esplanadeparken ligger i god forlængelse af den springhal, der er under opførelse p.t. 

 Godt fokus med de styrkede forbindelser. Suppler gerne med styrkede forbindelser til havnen.  

 Det er godt tænkt med de skjulte skatte – spændende at se hvordan det kan bygges ind i 
byplanlægningen. Gerne mere natur. Meget positivt hvis det kan højne tankerne om os selv og 
Brøndby Strands image.  

 Meget positivt og relevant at fokusere på bydelens svage punkter: den lave (valg)deltagelse samt 
den lave tilslutning til folkeskolen.  

 Der savnes fokus på havnen (forbindelser og udvikling) 



6 
 

 Godt fokus med nerven og forbindelserne 

 Vær opmærksom på om det er urealistisk at ”Anvende eksisterende bygninger til kickstart af nye 
medborgerlige aktiviteter”, sådan som den nye bymidte er beskrevet på planchen. Kvaliteten af de 
nuværende bygninger er ikke så høj.  

 Positivt med opmærksomheden på, at ny bebyggelse ikke bliver for tæt 

 Savner konkretisering af ændrede vejstrukturer, byggefelter mv.  

 Positivt at teamet er gået i dybden med de konkrete foreninger, beboere, skolen – hvem er det, vi 
skal skabe ændringer for  

 Savner konkretisering af, om ulighed kan fjernes vha. ændret arkitektur 

 Vigtigt med flere mødesteder 

 Savner faciliteter/aktivitet i parken (fodbold, klatring, legeplads) 

 Kan økologi/dyrkning komme med ind i den nye plan? 

 Kunne en del af det nye byggeri blive et kollegie?  

 Husk grønne tage og bæredygtige bygninger  

 Positivt at teamet taler om en udadvendt skole, der også bruges uden for skoletiden – her kunne 
også ligge en attraktiv legeplads  

 Det bliver dejligt, når forslaget bliver mere konkret 

 Spændende og relevant med fokus på identitet samt at nedbryde uligheden 

 Positivt med fokus på bydelens indbyggere – menneskene  

 Har forstået hvilke problemer, der skal løses. Er ikke nået til at fortælle, hvordan de skal løses. De 
har forstået, hvad det drejer sig om.  

 Glæder os til at se forslaget 

 Ser et potentiale i, hvordan vi benytter esplanaden til at være et bindeled. Fyldt med aktiviteter. 

 Tror at aktiviteterne kommer, når esplanaden bliver en del af byrummet. Man kommer ikke 
naturligt forbi i dag.  

 For meget ”snak” og lidt for lidt ”tegning”  

 Har sat sig ind i lokalhistorien og forståelsen af bydelen 

 Spændende med synliggørelsen af skjulte skatte 

 Team Henning Larsen siger, at børnene skal være fremkaldervæsken, det synes jeg er rigtig godt. 

 Jeg synes det er rigtig spændende, at Team Henning Larsen tænker mennesket som det centrale for 

udviklingen, f.eks. det med at udviske uligheden. 

 
 

Kommentarer til Team Cobe 
 Spændende at trække stranden helt op i byen 

 God idé at nedlægge (dele af) voldene omkring Esplanadeparken. 

 Måske lidt færre lange, lige strækninger. Eller i hvert fald suppleret med hastighedsdæmpende 
tiltag.  

 Spændende at se hvordan hovedgrebet ”På kryds og tværs” forcerer jernbanen.  

 Generelt spændende med hovedgrebet om nabolag på kryds og tværs.  

 En bro over jernbanen ville give udsigt. 

 Suppler gerne med styrkede forbindelser til havnen samt udvikling af havnen  

 Gode og spændende målsætninger – men der savnes konkrete forslag til hvordan bymidten og 
infrastrukturen skal udvikles. 

 Vær opmærksom på om det at trække stranden op til Esplanadeparken giver afledte 
uhensigtsmæssigheder – parken skulle nødig ende som ét stort hundetoilet. 

 Sympatisk at trække stranden op i Esplanadeparken. Kan være med til at ændre bydelens image 
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 Der savnes fokus på HELE bydelen  

 Godt fokus med de styrkede forbindelser – samt at trække stranden mod nord 

 Teamet har generelt ramt udfordringer og potentialer godt  

 Savner forbedret forbindelse fra stationen til stranden (Brøndby Strand er den station med kortest 
afstand til strandparken.) Godt ex i Vallensbæk  

 Positivt med flere adgange til stranden – husk parkering i tilknytning hertil.  

 Kunne den grønne kile i nord bruges mere aktivt? Fx styrkede forbindelser og aktiviteter/faciliteter 

 Det bliver dejligt, når forslaget bliver mere konkret 

 Positivt med supplerende forbindelser, så Strandporten ikke er eneste naturlige adgang til stranden 

 Har forstået hvilke problemer, der skal løses. Er ikke nået til at fortælle, hvordan de skal løses. De 
har forstået, hvad det drejer sig om.  

 Godt at få det til at hænge sammen på kryds og tværs mellem kvarterer, som ikke bliver ændret 
nævneværdigt 

 Ligner et kunstprojekt 

 Anderkender at det er gode boliger, der ligger der 

 Jeg synes Team Cobes idé med at tænke på kryds og tværs er rigtig god - det passer meget godt ift. 
at tænke i mindre enheder - det kan vi bedre overskue som mennesker.  
 

 
 

Øvrige kommentarer 
 ”Vi er plagede af mange indbrud i parcelhusene nord for Brøndby Strand Parkerne.” 

 ”Der mangler flere ejerboliger i bydelen.” 

 ”Det undrer mig, at den gamle rideskole (Lagesminde Allé 50) ikke er tænkt med som 
udviklingsområde.” 

 ”Industriområdet på Tjørnevangen kunne godt bruge udvikling og ændret anvendelse. I dag forladt 
brandstation og centrum for kriminalitet.” 

 ”Der mangler steder for unge – gerne placeret så ophold og støj ikke generer andre.” 

 ”Der ønskes ungdomsboliger og mere grønt.” 

 ”Max 50 km/t på Gammel Køge Lanevej. Og gerne flere muligheder for at krydse Gammel Køge 
Landevej (det er ikke muligt at bruge broerne med barnevogn).” 

 ”Jeg ønsker en større sammenhæng mellem centeret og kulturhuset - hvor biblioteket er - og 
håber, der kommer café i kulturhuset igen. På Boulevarden er et stykke med kirsebær træer - hvad 
med en cherry blossom festival, der samler bydelen med salg af hjemmelavede ting relateret til 
kirsebær? Hvad med små havestykker på esplanadebunden, så mennesker i højhusene kunne få 
jord under neglene. Hvad med at alle børn og unge hjælpes ind i en forening og får et lødigt 
fællesskab? Hvad med at vi sammen beslutter, at der ikke skal være skyderier? Hvad med at 
arrangere spisning for familier på tværs af kvartererne?” 

 ”Det vigtigste for mig er mere blandede boligformer og dermed flere mennesker med højere 
indkomst og forretninger, som ikke er i et center, men ligger på en vej i en bymidte "Valby-agtigt", 
så man kan handle uden at gå ind i et center.” 

 ”Centeret er i dag fyldt med cigaretskodder og uden beplantning med fx blomsterkummer – selv 
juletræet er uden lys. Kunne frivillige ikke stå for planter og lave det smukt og hyggeligt og 
biodiverst?” 

 ”Jeg ønsker mig en White Water Park i Brøndby Strand: 
https://copenhagenwatersports.dk/home/copenhagen-white-water-park/” 

 ”Savner nye mødesteder i de gamle villakvarterer. Husk generelt villakvartererne. Her mangler der 
også byrum/fællesskaber. Husk HELE bydelen.” 

https://copenhagenwatersports.dk/home/copenhagen-white-water-park/
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 ”Savner flere faciliteter til børn/at børn bliver tilgodeset.” 

 ”Når det er sommer er der for få parkeringspladser til de mange gæster ved Gl. Køge Landevej og i 
tilknytning til stranden.” 

 ”Stranden er som fluepapir om sommeren. Hvordan kan de besøgende spredes ud?” 

 ”Der savnes fokus på hvordan man forbinder bydelen på trods af banen, som skærer bydelen over. 
Derudover deler motorvejene kommunens borgere i grupper”   

 ”Husk grønne tage og bæredygtige bygninger.”  

 ”Der bør arbejdes med identiteten og sammenhængskraften. Brøndby er andet og mere end 
fodbold, højhuse og indvandrerproblemer, som fremhævet i TV-udsendelse for nyligt.”  

 ”Udstykningsplaner for den tidligere rideskole og Lionslund bør understøtte sammenhængskraften 
og ikke økonomi ved salg af grunde og fokus på nye skatteydere.” 

 ”Stranden kunne omdøbes til Brøndby LIDO. Hvordan får vi sat fokus på vores perfekte badestrand? 
Og hvad tilbyder vi vores gæster? Groft set et toilet og en pølsevogn.” 

 ”Der kunne anlægges en p-plads ved Roklubben med plads til overnattende campere.” 

 ”På hjørnet af Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard og Gl. Køge Landevej kunne opføres et 
badehotel (fx Hotel LIDO).” 

 Der er naturkvaliteter ved Lagesminde og bag ved Langbjergskolen, men få kender til det og bruger 
dem, oplagt at arbejde videre med.  

 Forbindelsen til vandet kan med fordel styrkes, særligt på Gammel Køgelandevej. Det er rigtig svært 
at se, at vandet er så tæt på, oplagt at tænke i forbindelser a la i Vallensbæk.  

 Vigtigt at se på tværs af matrikelskel og se områderne i en sammenhæng 

 Oplagt at tænke Grønby Strand-renoveringerne sammen med opgradering af udearealer i Brøndby 
Strand Parkerne, så der kommer større sammenhæng.  

 Hvad er ’Fremtidens boliger for seniorer’? Oplagt at tænke i moderne typer af bofællesskaber, som 
har mindre 70'er-kollektivisme. Både nye seniorbofælleskaber og omdannelse af eksisterende 
boliger. 

 Vigtigt med både store forandringer og mindre projekter, men som har en strategisk, værdimæssig 
og kommunikativ værdi, som beboerne i områderne er stolte af.  

 Interessant at få lavet almene seniorbofællesskaber med overdækkede fællesarealer, hvis det 
kunne ske inden for rammebeløbet.  

 En ny bymidte skal have nye og supplerende funktioner, hvis forbedringerne skal virke. De nye 
funktioner skal være med til at løse udfordringerne – og give noget tilbage til byen. 

 Der bør tænkes grundigt over, om nedrivning af centeret er nødvendigt, da nedrivning sjældent er 
den mest bæredygtige løsning. 

 Når fx bymidten og Esplanadeparken udvikles er det vigtigt, at der ikke alene er tale om en 
forskønnelse. Har vi brikker (funktioner), der kan indplaceres? Hvem skal bemande og drifte? Kan 
fritidslivet integreres? Hvilke aktører og hvilken økonomi er der konkret tale om? 

 Bedre åbning mod Strandparken, en strandport, der skal være stor og smuk 

 Mere fokus på bæredygtige boformer og byggematerialer 

 Sport fylder ikke så meget i Brøndby Strand i dag – fedt hvis der bliver tænkt mere i lokale 
aktiviteter og at eksisterende faciliteter opgraderes 

 Hvor er legepladsen ved Brønden? Der mangler en legeplads og et sted/destination at tage til, når 
børnefamilierne besøger bymidten/biblioteket. Som tilflyttere fra København savner vi det virkelig! 

 Gammel Køgelandevej skal opgraderes – lavere hastighed, væk med gangbroer og i stedet bedre 
overgange/tilgængelighed og mere grøn beplantning, i dag er den trøstesløs - gør den smuk og 
imødekommende. 

 I dag er det svært at komme til lægen (klinikken ligger i Brøndby Strand Parkerne), cyklen skal løftes 
op ad trapper og trin. 
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 Gør det nemmere at vælge bæredygtige mobilitetsformer – der mangler flere konkrete bud på det. 
Jeg vil gerne cykle, men mange steder er det svært at komme frem (flere niveauer) og jeg farer vild. 
Den oplagte tur på cykel til centeret bliver derfor erstattet af en biltur til Vallensbæk. 

 Hvad vil de tre teams gøre med Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard (stor barriere i dag)? 

 Husk kulturhistoriske værdier – der er en række kvaliteter i dag (også i villakvarterer), som vil være 
oplagte at huske på og bevare for fremtiden. 

 I dag er der stor sandflytning i Strandparken, skal der ses på nye diger mv.? Oplagt at tænke 
strømforhold bedre ind, det skete ikke i 1980, derfor meget tilbagevendende arbejde. 

 Positivt at udvikling af centeret fylder meget i alle tre forslag 

 Generelt savnes der fokus på udvikling syd for banen  

 Dejligt hvis der blev indtænkt udvikling for området ved Tjørnevangen (er i dag nedslidt og 
hjemsted for kriminalitet) 

 Vigtigt at fokusere på at binde bydelen sammen til ét hele 

 Måske kunne en hybrid-løsning være det optimale, hvor fx Team Vandkunstens fysiske blik kobles 
med Team Henning Larsens sociale blik   

 Havde forventet endnu større skala (Brøndby Strand som metropol) 

 Husk parkering. Ikke hensigtsmæssigt at fjerne p-pladser, når der i dag ikke er p-pladser nok  

 Spændende at nå til det punkt, hvor forslagene bliver økonomi-vurderet 

 Savner større ensformighed fra de tre teams (at de er nået til samme niveau) 

 Bekymret for trafiksikkerheden 

 Forstået hvad der mangler i Brøndby Strand 

 Bred enighed om, at der i fremtiden skal være mere variation i boligtyper – særligt ungdoms- og 
seniorboliger mangler. Andelsboliger også oplagt at få mere af. Vigtigt at se på, hvilke boligtyper vi 
mangler, til hvilke beboere i Brøndby Strand.   

 Ungdomsboliger mangler også. I skiftet med den fleksible udlejning – så bliver de tildelt til unge, 
men ikke til de ældre, de bliver fanget. 

 Rideskolen oplagt at sætte i spil – bl.a. til andelsboliger eller som fx Bovieran-model (som 
støjafskærmning)  

 KFI skal være med – essentielt at udfordringen med centeret løses. 

 Boligorganisationernes Grønby Strand-plan er fortsat vigtig at huske – mange gode idéer og 
økonomi brugt der. 

 Tryghed for alle – vigtigt – en del af løsningen er gentænkning af veje og fjernelse af volde!  

 Kulturhuset skal sættes mere i spil. Oplagt hvis Brøndby Strand er den bydel, med flest koncerter og 
kulturelle arrangementer – vigtigt at sikre kultur- og byliv for at sikre grundlaget for handelsbyen.  

 Vi har 80 sprog og sprog betyder kultur – vi kunne være Danmarks kulturby. Koncerter, kultur, 
samarbejder på tværs – håber vi får en smukkere by! 

 Centeret skal opgraderes. Ny byudvikling. Mere aktivt byliv og detailhandel. Ærgerligt at vi ikke har 
liv i dag – vi kan ikke lægge opgaven over på kirken/moskeen mv. – det skal være et fælles 
anliggende for bymidten. 

 Etablering af nye veje (alle forslag) – god idé 

 Pt. ikke den helt store forskel på projekterne 

 Svært at danne sig konkrete indtryk, når projekterne stadig er så overordnet præsenteret 

 Der mangler en tydeligere stillingtagen til transport og den ”hårde” infrastruktur 

 Der er også fremover brug for åbne områder, til både natur og dyr 

 Pt. ingen større tanker om bæredygtighed  

 Uddannelse og erhvervsliv er en vigtig faktor, der også må tænkes med ind i den fysiske 
planlægning 

 Esplanaden får meget opmærksomhed – der bør være mere fokus på hele området 
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 Vi mener, det er vigtigt, at holdene husker det lokale blik. Holdene har kigget på de store linjer, 

men nogle steder synes vi, de skal starte i det små.  

 Vi mener, der skal være fokus på unge og ældre ift. byggeri - tilgængelighedsboliger er også vigtige 

at få etableret.  

 Det ville være godt at genoplive Rheumhus.  

 Generelt fokus på tilgængelighed og sammenhængskraft for ældre mennesker.  

De nord-sydgående forbindelser er centrale for bydelen. 

 Det er rigtig vigtigt, at vi får en meget bedre adgang til stranden.  

 Der skal gøres op med den utryghed, der er omkring centeret, det er meget vigtigt.  

 Der skal skabes et nyt kraftcenter om bymidten med nyt byggeri, kultur og andre funktioner. 

 Hvorfor er Brøndby Havn ikke med i nogen af forslagene? Havnen skal man gøre mere ud af.  

 Det er vigtigt, at de alle kommer med bud på, hvad der skal være på tomterne.  

 Det er helt sikkert, at der kommer til at mangle senior- og tilgængelighedsboliger, så det skal kobles 

ind i projektet. Her kunne tomterne godt komme i spil.  

 Vi skal også tænke på de unge mennesker, at de kan bo et ordentligt sted til en ordentlig pris, de 

almene ungdomsboliger mangler.  

 Når jeg se henover de tre bud, så synes jeg de er meget godt på vej.  

 Vi skal også have holdenes bud på, hvad der er gennemførligt - hvordan hænger det hele sammen. 

Vi har set nogle af idéerne før – bl.a. i HP4 – det hjælper ikke at det kun står i nogle planer, det skal 

også blive til noget.  

 Tomterne er også vigtige og her er det væsentligt, at holdene kommer med nogle robuste forslag.  

 Holdene er enige om at lave en god skolebygning i bymidten for at trække aktiviteter ind i 

bymidten, det er meget væsentligt, at denne også bruges efter skoletid, for at få liv ind i bymidten i 

flere af døgnets timer.  

 Vi har to skoler/tidligere skolebygninger – en i hver ende af Parkerne – i begge områder burde 

kvaliteten kunne højnes.  

 Jeg mener, at jobcenteret med fordel kunne flyttes fra den tidligere skole og ind i bymidten - så 

man ikke skal luske rundt ude i udkanten, når man skal på jobcenteret.   

 Jeg mener også at det vil være et gevaldigt plus, at få Boulevarden ned i niveau, så man ikke kører 

oppe og kigger ned på bymidten. 

 Kan man også tænke i at gøre Boulevarden smallere, så den ikke er så stor en barriere?  

 Jeg synes også man skal kigge på Gl. Køge Landevej i det hele taget - jeg synes alle holdene har 

glemt den sydlige del af bydelen.  

 Det lille erhvervsområde (Tjørnevangen) - skal det blive ved med at være et erhvervsområde eller 

skal det omdannes til boligområde? Det ville jo være et meget attraktivt sted at bygge nyt. 

 Ift. skolen, skal det nok mere være et multihus. 

 Fællesskaber er desuden et rigtig vigtigt element at tale om, og det skal pointeres over for holdene. 

 De helt suveræne muligheder for rekreation og bevægelse er vigtige at udnytte.  

 Hvad skal folk beskæftige sig med? Kan holdene ikke kigge på, hvad der er fremtidens 

arbejdspladser og hvordan der kan blive plads til dem i Brøndby Strand? Det vil få os et kæmpe 

skridt væk fra at være en soveby og tættere på at være en ”by-by”. 

 Det med arbejdspladser er super vigtigt. Man kunne lave kontorlokaler i den nye bymidte. Det 

eneste jeg har hørt nogle af holdene nævne, er liberalt erhverv på førstesalen. Det ville være 

spændende, hvis vi også kunne lave andet, men selvfølgelig noget der ikke sviner eller larmer.  
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 Et af holdene snakkede om flere partnerskaber på tværs. Jeg tror de tog mange gode idéer med fra 

workshoppen. Jeg synes, vi skal have flere partnerskabsaftaler på tværs i bydelen, hvor vi forpligter 

hinanden.  

 Jeg savner at holdene kigger på koblingen til det øvrige Brøndby - særligt igennem kilen i nord.  

 Byen skal bindes meget bedre sammen nord-syd - også ift. øvrige bydele og nabokommunerne. 

F.eks. er Boulevarden jo noget kedelig i dag og kunne godt opgraderes og dermed styrke 

forbindelsen mod nord.  

 Vejføring/infrastruktur er en selvstændig udfordring der skal gentænkes af alle holdene.  

 Det er interessant at de allesammen betoner Brøndby Strands nærhed til København - hvad er 

synergien, hvad betyder det? Betyder det noget ift. målgrupper?  

 Kan holdene blive ved med at holde fast i det særlige ved bydelen og koblingen mellem det fysiske 

og sociale? Det var jo meget det fysiske, som særligt Cobe og Vandkunsten greb fast i.  

 Vi skal have Brøndby Strand Parkerne til at blive en levende del af byen og derfor have fokus på, 

hvordan vi får resten af bydelen ”op i parkerne”, f.eks. med erhverv. Afgørende at sætte tomterne i 

spil ift. dette. 

 Vi skal være obs på, at det bliver svært at bygge et moderne højhus på de eksisterende tomter pga. 

størrelsen – hvad er holdenes svar på det?   

 De gør alle for lidt ud af Gl. Køge Landevej - hvis den ikke bliver spændende, så kommer kvarteret 

ikke til at blive tydeligt, når man kører igennem. Andre steder er der kæmpe status og attraktivitet i 

at bo ved Strandvejen. Det potentiale misser man her.  

 

 
 
Det bemærkes afslutningsvist, at to input – ”Høringssvar fra de almene aktører i Brøndby Strand” samt 
”Fremtidens Rheumpark, forslag og kommentarer til Fremtidens Brøndby Strand” har været så 
omfangsrige, at de vedlægges i deres fulde længde. Input fra de almene boligorganisationer er imidlertid – 
via noter fra styregruppemøder, Strandboxen mv. – også nævnt i dette dokument.   



1 Gehl — Making Cities for People

Høringsfase Fremtidens  
Brøndby Strand

Høringssvar fra  
de almene aktører  
i Brøndby Strand



Styregruppen for de ni, som har indgået en partnerskabsaftale med Brøndby Kommune om udviklingen 
af Brøndby Strand, har sammensat dette dokument i samarbejde med deres rådgiver, Gehl, som en 
fælles tilbagemelding i den offentlige høringsfase til de tre teams der arbejder med at give deres bud på 
Fremtidens Brøndby Strand. 

De almene boligforeninger og organisationer i Brøndby Strand Parkerne arbejder tæt sammen for at sikre, 
at den kommende byudvikling i Brøndby Strand sker i en åben proces og i tæt dialog med det almene. 
Ønsket er, at udviklingen i Brøndby Strand tager udgangspunkt i de lokale styrker, i dialog med de lokale 
beboere, aktører og brugere, og skaber værdi for såvel nuværende som kommende borgere og brugere.

Fra det almenes side arbejder vi med mange facetter af livet - både det fysiske og boligsociale - og er 
begejstrede for al den tværfaglige viden, som rummes af de tre teams og håber at alles kompetencer 
sættes i spil i den igangværende projektudvikling. 

Selvom vi repræsenterer det almene og et forholdsvis afgrænset område af Brøndby Strand, ser vi store 
potentialer i at det almene får en aktiv rolle i samarbejdet om den samlede udvikling af Fremtidens Brøndby 
Strand, og at der iværksættes indsatser, der samler byen på tværs af matrikelskel. 
I dette bystrategiske projekt er f.eks. Bymidtens udvikling, udformningen af cykelstier og veje, placeringen 
af nye funktioner og institutioner, og identiteten af Gammel Køge Landevej osv. af lige så stor betydning for 
hverdagslivet og bokvaliteten i det almene, som de helt nære rammer indefor de almenes matrikler.

Med venlig hilsen De almene partnere i Partnerskabsaftalen med Brøndby Kommune

Brøndby Boligselskab, 
Lejerbo Brøndby,
Tranemosegaard,
Brøndby Almennyttige Boligselskab,
Postfunktionærernes Andels-Boligforening 
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Høringssvar til Fremtidens Brøndby Strand
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Tak til de tre teams

Team HLT 

vi lagde især mærke til at:
• projektet fremhæver at Brøndby bl.a. også er 

Danmarks bedste almene by 
• projektet bygger på, at fællesskabet er 

Brøndby Strands styrke; relationer mellem 
mennesker, funktioner, bygninger og byrum er 
i fokus.

• visionen om, at forskellighed forener, fordi 
Brøndby Strand Parkerne og det almene i 
Brøndby netop rummer en stor forskellighed. 

vi ønsker især at høre mere om:
• hvordan det almenes mange fællesskaber 

og frivillige netværk udenfor foreningslivet 
kan sættes i spil i jeres forslag og medvirke 
til at styrke Brøndby Strands sociale 
sammenhængskraft.

• hvordan styrkes de almenes beboeres 
hverdagsliv via forslaget til livsnervens 
infrastruktur og byrum.

Team Vandkunsten 

vi lagde især mærke til at:
• projektet ønsker at skabe en blandet by med 

boliger for alle og tænker nyt ift boligtyper 
og fællesskaber på en måde hvor det almene 
stadig kan have en aktiv rolle. 

• projektet forstår at de højhuse som nedrives 
har en central betydning og høj værdi for 
boligforening og bydel ift. identitet, historie og 
kapacitet.   

vi ønsker især at høre mere om:
• hvordan det almene kan være en aktiv 

partner, når der skal fortættes, udvikles nye 
boligtilbud og innovative ejerformer i hele 
Brøndby Strand.

• hvordan mindre handel og hverdags livets 
service og fællesskaber anvendes til både at 
aktivere mindre lokale centre men samtidig 
sikrer den rette sammensætning i bymidten 

• hvordan bebyggelse på eller anvendelse af 
tomterne efter højhusene medvirker til at fejre 
det almene i Brøndby Strand 

Team COBE 

vi lagde især mærke til at:
• projektet forankrer sig i  en forståelse 

af det finmaskede - naboskaberne og 
sammenhængen til bymidten og at hver 
boligafdeling er unik

• projektet forstår nutidens potentialer og 
tendenser. Her har de almene en stor viden og 
erfaring som der kan bygges videre på. 

vi ønsker især at høre mere om:
• hvordan det 3. princip om nabolag tænkes 

udfoldet og forskelligheden kan tage form
• hvordan det almenes varierede 

beboersammensætning kan indtænkes 
i nye og tidssvarende boligformer, f.eks. 
nytænkning af ungdoms- familie- og 
seniorboformer, hvor fællesskaber integreres. 

• hvordan Brøndby Strand udvikles set fra et 
lokalt perspektiv -  det almene ønsker at 
fastholde og dyrke den lokale nærhed lige så 
meget som at tiltrække nye borgere (f.eks. fra 
Kbh) 

Repræsentanter fra det almene deltog i workshoppen d. 15. december og synes at de tre teams allerede er kommet langt med tanker som 
passer godt til den dagsorden det almene repræsenterer. Tak for nogle spændende oplæg og for jeres imødekommenhed ift. de forslag og 
input der kom frem i løbet af workshoppen og som I allerede reflekterede over i jeres videoer.   
Nedenfor listes enkelte punkter som det almene især lage mærke til hos de tre teams samt de punkter som de almene ønsker at hvert 
team er særligt opmærksomme på ift. den videre udvikling af deres projekt.
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De fem hovedtemaer
- det almenes fælles stemme

De almene i Brøndby Strand har sammen defineret fem centrale hovedtemaer, som vi samarbejder om, og som tydeliggør 
det almenes styrker, og hvad vi kan bidrage med ift. Brøndby Strands fremtidige byudvikling. 

1. Vi er Danmarks bedste almene by
- Vi har danmarksrekord i at bygge alment og har en stærk historie og erfaring
- Vi ligger centralt og i naturen og elsker at bo i Brøndby Strand
- Vi rummer alle og løser udfordringer i fællesskab

2. Fællesskabet er vores styrke
- Vi mødes og samarbejder - alle har en stemme
- Klubber og foreningsliv skaber fællesskaber og relationer 
- Fællesaktiviteter og netværk samler alle der bor i Brøndby Strand

3. Vi tilbyder rummelighed og vil være med til udvikle Brøndby
- Vi er ambitiøse ift. boliger for alle og skaber rammen om forskellige livsperioder og nye familietyper
- Vi ønsker at udvikle innovative og fleksible løsninger for nutid og fremtid
- Vi har erfaringer og nye idéer til at udvikle på boliger for alle

4. Vi er kernen i en blandet by
- Det almene kan medvirke til at levere en blandet by
- Vi har en stor blanding af mennesker; aldre, typer, kulturer, kompetencer mm.
- Vi rummer attraktive institutioner og erhverv, der skaber arbejdspladser lokalt og tiltrækker andre brugere 

5. Vi starter ikke forfra
- Vi har samarbejdet med hinanden og Brøndby Kommune i mange år
- Tidligere input fra borgerinddragelse rummer mange gode tanker og idéer til udviklingen, som ikke bør gå tabt
- Det boligsociale arbejde og helhedsplanen fungerer og giver mulighed for at sammentænke de fysiske og 
boligsociale indsatser.
 

På de næste sider vil de fem temaer blive udfoldet og underbygget yderligere. 
Ønsket er, at de tre teams vil anvende data og input fra dette materiale aktivt i den videre projektudvikling.



Det almene er attraktivt - der er behov 
for mere alment byggeri

Det almene opfordrer de tre teams til at 
være visionære og arbejde videre med 
• at projektforslagene reflekterer den stolthed og 

glæde der er lokalt og de gode historier fra livet i 
Brøndby Strand

• at projekterne udvikles med udgangspunkt i  det 
som fungerer - områdets styrker og potentialer 
- herunder at der arbejdes med at fastholde og 
tiltrække de eksisterende borgere i kommunen. 

Hver 6. person i Danmark bor i en almen bolig - i 
Brøndby Strand er det mere end hver 2. - og at 
tænke de almene ind som en central aktør i 
byudviklingen er afgørende, hvis vi skal sikre, 
at alle skal have mulighed for at blive en del af 
byernes fællesskaber. 
Beboerne i det almene er glade for og stolte af at 
bo i Brøndby Strand, især pga. fællesskaberne og 
den fysiske placering. 
Det almene byggeri i Brøndby Strand har defineret 
stedets historie og identitet igennem mange år, 
og har potentiale for også i fremtiden at være et 
positivt landemærke for bydelen.

1. Vi er Danmarks 
bedste almene by

Beboerne bliver boende
Det almene ønsker at fastholde nuværende 
beboere ved at kunne tilbyde dem at up- 
eller downscale deres bolig. Vi ønsker ikke 
kun at tiltrække nye beboere fra andre 
kommuner.

Det almene i Brøndby har ca. 3 procent point 
lavere fraflytningsprocent for familieboliger 
end landsgennemsnittet*

84% af beboerne i Brøndby strand er glade 
for at bo her**. 

Der er gennemsnit 5 års ventetid for interne 
flytninger***

Der er behov for  
større boliger
Beboerne i det almene udtrykker et ønske 
og behov om mere plads, større og gerne 
også mere fleksible boliger. 

4 og 5 rums lejligheder har de længste 
ventelister - på op til 20 år i gennemsnit****

Det almene har  
lange ventelister
Trods det store udbud af almene boliger i 
Brøndby, viser de lange ventelister, at der er 
ønske om og behov for flere almene boliger. 
Det almene ser derfor sig selv som en 
fortsat vigtig aktør i den videre udvikling af 
boliger i Brøndby Strand. 

De almene boligforeninger i Brøndby 
(Strand) har i gennemsnit 14 års ventetid på 
en bolig****

Der er dobbelt så 
lang ventetid på 
en 4 rums bolig 
som en 1 rums 

bolig

Venteliste - år ift boligstørrelse:

4 rum
20 år

1 rum
10 år

2 rum
13 år

3 rum
10 år

5 rum
18 år

* Tal fra BBs Brøndby afdelinger. Ref: BB’s årsberetning 2020-21. 
BBs 2594 familieboliger = 8,9%. Landsgennemsnittet = 11,8% (2020).
**Tryghedsundersøgelsen fra 2019 viser at langt størstedelen af 
beboerne (84 %) er meget glade eller glade for at bo i Brøndby 
Strand, hvilket hænger tæt sammen med deres oplevelse af 
naboskab og tryghed i området. I tråd med den høje tilfredshed 
svarer 71% af beboerne, at de godt kunne tænke sig at blive boende 
i mange år. 

*** Tal er et gennemsnit for interne venteliste for familieboliger 
i alle størrelser fra Lejebos Brøndby Strand afdelinger 
(Dyringsparken, Hallingparken, Ulsøparken, og Lunden)
**** Tal er gennemsnit for alle ventelister for alle boliger i alle 
størrelse fra BO-Vest, DAB, Lejerbo og PAB Brøndby Strand 
afdelinger. (undtaget nogle ungdomsboliger og ældreboliger som er 
udlejede af andre) 
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2. Fællesskabet er 
vores styrke

• Stavgangsklubben
• Dart-/Billardklubben
• Penselstøget
• Bankoklubben
• Motions- og 

Trivselsklubben
• Fiskeklubben
• Fotoklubben
• 3’eren
• Kreaklubben
• Red barnet  

oplevelsesklub
• Fun Club
• Genbrug 13
• Brøndby 85 - Bosnisk 

forening
• Datastuen Hanen
• Senior Pc
• Nørklerne
• Ungefælleskabet
• Strandens 

maduddeling

• Universitetsstuderende
• Skakklub
• Lektieklub
• Kvindeklub
• Drengenes Klub
• Halling Motionsklub
• Knipleklubben
• Brøndby 

Selvhjælpsgruppe
• Fitnessklub
• Banko og 

fællesspisning

• Billardklub 
• Petanqueklub 
• Motionsklub/

træningslokale 
• Lystfiskerklub ordner 

garn/har både i 
Vallensbæk havn. 

• Børneklub
• Tømmermænd
• Gør det selv
• Blomster
• Genbrug

• Miljøklubben
• Rejseklubben

Her er mange muligheder for at leve det liv, 
som man gerne vil leve; fællesskabet er et 
tilbud, ikke en pligt. 
 
Selvom foreningsdeltagelsen i Brøndby Strand er 
20% lavere end landsgennemsnittet rummer Brøndby 
Strand en myriade af forskellige fællesskaber, som 
ofte holder til i kældre, fælleshuse og fælleslokaler.

 

Vi ønsker attraktive fysiske rammer til 
vores fællesskaber 
Det almene ser et stort potentiale i at bygge videre på de 
eksisterende fællesskaber og bruge fælleskabernes styrke 
til at informere program, indretning og udtryk af såvel ny 
bebyggelse som udearealer i hele bydelen. 

Tryghedsmålingen fra 2019 viser at beboerne samlet set 
har et ganske stort ønske om både at deltage i og bidrage til 
arrangementer i området. 

Kortlægning af lokale fællesskaber peger her ind i konkurrenceprogrammets 
oversigt over funktioner (s. 39). Tilføjede lister er skabt på basis af dialog med 
de lokale interessenter og boligafdelinger i marts 2021.

A

C

B

D

LÆGEHUS
A

CB

D E

E

Det almene opfordrer de tre teams til at 
være visionære og arbejde videre med 
• at fremhæve fællesskaberne og tage 

udgangspunkt i det lokale liv og behov - også 
de uformelle fællesskaber og møder mellem 
mennesker

• at der skabes flere destinationer udenfor og 
indenfor Brøndby Strand Parkerne, som kan 
samle beboere  og brugere fra hele Brøndby 
Strand.
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Det almene er ambitiøse ift. boliger for 
alle og skaber rammen om forskellige 
livsperioder og nye familietyper

Der har siden 50’erne været en markant stigning i 
antallet af små husstande og folk som bor alene enten 
nogle dage om ugen eller i længere perioder, hvilket 
giver nye behov ift. boligernes størrelse og indretning. 

Det almene har gennem tiderne været med til at teste 
og udvikle ny boligtyper som svar på samfundets 
behov og teknologiske udvikling. Brøndby Strand 
Parkerne er et stærkt eksempel herpå. 

Det almene ønsker fortsat at medvirke til at  udvikle 
innovative og fleksible løsninger for nutid og fremtid 
og har erfaringer og nye idéer til at udvikle på boliger 
for alle.

3. Vi tilbyder rumme-
lighed og vil være 
med til at udvikle

Der er behov for flere 
seniorboliger
Udbuddet af ældreegnede boliger i Brøndby 
Strand er for lille og bl.a. derfor optager 
mange ældre store attraktive lejemål. 
De bør hjælpes til et skift. Højhusene har 
god tilgængelighed for ældre. Når de fem 
højhuse nedrives bliver der øget behov for 
tilgængelige seniorboliger. 

Antallet af ældre over 66 år i Brøndy Strand 
forventes at stige næsten 20% fra 2021 - 
2024**

Der er behov for 
ungdomsboliger

I Brøndby er der i alt kun 1½ almene 
ungdomsboliger. 
Alene i Brøndby Boligselskab er der 
2.315 er aktivt søgende til foreningens 9 
ungdomsboliger.

Vi ønsker rammer om 
fællesskaber og som kan 
deles af flere

Det almene er åbne for at afprøve nye måder 
at bo sammen på og udforske nye måder 
at bygge fælles rammer hvor beboerne får 
adgang til meget mere ved at dele. 

Ifølge et studie fra MAKE ROOM* er beboere 
generelt villige til at dele køkkener og rum 
til fritidsaktiviteter sammen med naboer, 
familier eller venner.***

Der er udfordringer med ensomhed både 
hos unge og ældre i Brøndby. Fællesskaber 
og fælles rammer er et aktivt redskab til at 
nedbringe ensomhed****

Vi har behov for fleksible 
boliger der rummer livet
Det almene ønsker at skabe fleksible 
boligformer, der rummer mulighed for 
downscaling og upscaling, samt at skabe 
flere muligheder for bofællesskaber for alle 
aldersgrupper - ikke kun for de unge og 
seniorerne.
Vi ønsker at være en aktiv medspiller i at 
løse boligbehovet - skabe attraktive boliger 
for alle. 

Der er 37 forskellige familietyper i 
Danmark*
Derfor er der behov for innovative/fleksible 
boligtyper der kan rumme beboernes behov 
gennem ugen, året og livet.

Der er 88 forskellige nationaliteter i Brøndby 
Strand Parkerne. 
De mange forskellige kulturer har 
forskellige behov ift. bolig og måder at bo 
sammen på som familile. 

*Danmarks Statistik 2014
* Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2021-2031
***Data fra studie af omkring 30 beboere i Christianshavn 
**** ‘Interventioner, der skal mindske ensomhed’
Udgivet af Realdania, 2021
‘Forebyggelse på Ældreområdet - Håndbog til kommunerne’ 
Udgivet af Sundhedsstryelsen, 2020

Det almene opfordrer de tre teams til at 
være visionære og arbejde videre med 
• at tænke innovativt og reflektere brugernes og 

fremtidens behov og ikke lade sig begrænse af 
nutidens bindinger.

• at søge inspiration i det almene både lokalt 
og nationalt ift. udvikling af varierede og 
tidssvarende boligtyper og - tilbud
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4. Vi er kernen i 
en blandet by

Den blandede by handler om, at vi er 
sammen i og om vores fælles by, og at vi skal 
sammentænke forskellige boligtyper med 
institutioner, arbejdspladser og handel; en 
tilgang, der skal formes lokalt. 

I hele Danmark arbejdes der med at fremme, udvikle 
og forberede den blandede by, f.eks. aktuelt med 
regeringens udspil “Tættere på II - Byer med plads til 
alle” fra oktober 2021. 
Det almene byggeri er en naturlig og helt afgørende 
ingrediens i den blandede by. 

Boligorganisationerne kan trække på både gode lokale 
og nationale erfaringer med at tænke strategisk for at 
fremme dannelsen af den blandede by for alle.

Det almene rummer blandede 
funktioner
Det almene rummer i dag allerede attraktive 
institutioner og erhverv, der skaber 
arbejdspladser lokalt og tiltrækker andre 
brugere - og det vil vi også gerne i fremtiden. 
Det almene ser potentiale i indsatser så som:
• Fælles kontorpladser/kontorhoteller med 

arbejds- og studiepladser i lokalområderne
• Lokale pick-up steder, hvor man kan hente 

varer købt på nettet.
• Nye typer lokaler, som f.eks. kombinerer 

erhverv og bolig. 
• Bedre udnyttelse af offentlige institutioner til 

anvendelse af andre brugergrupper udenfor 
normal åbningstid. 

Hverdagslivet bør understøttes 
både lokalt og i Bymidten
De almene boligområder ser stor værdi i at få 
handel og service integreret i ny bebyggelse både 
i Bymidten og i den øvrige udbygning af Brøndby 
Strand. Udvikling af bymidten forventes at styrke 
attraktivitet og hverdagsliv for alle borgere i 
Brøndby Strand og bør sammentænkes med en 
god integration og videreudvikling af lokal handel/
service og rammer til fællesskaber for det nære 
hverdagsliv i de enkelte kvarterer og for dem hvor 
afstanden til Bymidten er lang.

De almene understøtter en 
blanding af mennesker
En stor variation og blanding af mennesker; 
aldre, typer, kulturer, kompetencer, 
funktioner, boligstørrelser osv. er allerede 
til stede i det almene i Brøndby Strand. 

Det almene ønsker fortsat at medvirke til en 
god blanding af mennesker med forskellig 
baggrund, ærinde og ressourcer, bl.a. ved 
at tilbyde nye boligtyper og tidssvarende 
rammer for andre funktioner.

Det almene opfordrer de tre teams til at 
være visionære og arbejde videre med 
• at indtænke almene boliger, institutioner og 

erhverv i planerne for hele Brøndby Strand, 
i balance med - og ikke kun koncentreret i - 
Bymidten 

• at skabe rammer for samarbejder der spænder 
på tværs af ejerformer og interessenter.

Vi udvikler gerne sammen 
med andre

Ved at se ud over matrikelskel vil det 
almene medvirke til at styrke bydelens 
sammenhængskraft, og styrke forbindelserne 
mellem mennesker og destinationer, så 
alle Brøndby Strands herlighedsværdier og 
fællesskaber bliver tilgængelige og skaber 
værdi for alle.
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Det almene er en stærk med-udvikler og har 
mange års erfaring og viden som vi gerne 
sætter i spil i den videre byudvikling.

De almene boligforeninger og -organisationer har 
samarbejdet med hinanden og Brøndby Kommune 
igennem mange år.
Således har inddragelsesprocesser gennem årene 
samlet mange input og gode tanker og idéer til bydelens 
udvikling. Den erfaring og indsigt, som samarbejdet har 
givet, er det almenes udgangspunkt ift. den kommende 
byudvikling. 
Det boligsociale arbejde og helhedsplanen fungerer 
desuden godt i Brøndby og giver mulighed for at 
sammentænke de fysiske og boligsociale indsatser.

5. Vi starter 
ikke forfra

Vi har erfaring med at bygge
De boligorganisationer der er til stede i Brøndby Strand har 
mange erfaringer med at skabe attraktivt alment byggeri, 
der imødekommer beboernes behov og ønsker. 

Med udgangspunkt i denne erfaring og de lokale 
boligforeningers indsigt i de lokale ønsker og behov vil  det 
almene medvirke til at skabe boliger til nutid og fremtid for 
både nuværende og kommende beboere. 

Vi er allerede i gang
Partnerskabsaftalen med Kommunen vil sikre at det 
almene har en aktiv rolle i den videre udvikling af Brøndby 
Strand

Grønby Strand projektet er rammen for renoveringen af 
Brøndby Strand Parkerne. 

Nedrivningen af de fem højhuse ser det almene som en 
ny anledning som skal styrke Grønby Strand projektet, 
helhedsplanen og styrke sammenhængen med den 
omkringliggende bys destinationer og borgere. 

Det almene opfordrer de tre teams til at 
være visionære og arbejder videre med 
• at undersøge hvordan den almene sektors store 

erfaring og viden, kan sættes i spil i den videre 
byudvikling 

• at vise hvordan den fremtidige udvikling 
afstemmes med og kobles på de igangværende 
renoveringsprojekter og boligsociale arbejde.
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Fremtidens Rheumpark 

 

Forslag og kommentarer til  

Fremtidens Brøndby Strand 

  



Fremtidens Rheumpark (BAB) 

 

Med baggrund i de 3 meget overordnede forslag vil vi herved gerne udtrykke vore ønsker til en fremtid for 

Rheumpark i ”Fremtidens Brøndby Strand”. 

 

 

 

Der tales i forslagene meget om ”fortætning i bymidten” og ”fortætning i Esplanaden”. Et andet sted skrives 

”Borgerne vil tænke stort og starte småt - og forstørre det, der virker”. Og hvad har så virket? Vi er et lille 

boligselskab med oprindelig 473 lejemål. I dag 127 færre, idet vi skal nedrive vore 2 højhuse. Selskabet har 

været utroligt velfungerende med en lang række boligsociale aktiviteter centreret omkring vort ligeledes 

meget velfungerende beboerhus Rheumhus. Ganske specielt med egen lille ”Cafe Rheumhus”. Et beboer-

hus, som også vore naboselskaber har nydt godt af.   

Som selskab har vi aldrig været i nærheden af at være betegnet som ”ghetto” i lovgivningsmæssig forstand. 

Med den nye lovgivning er vi nu et ”forebyggelsesområde”. Afståelsen af de 127 lejligheder har også ænd-

ret på den samlede beboersammensætning! 

 

1) Ovenstående er vor baggrund. Vi har et meget stærkt ønske om at blive lige så velfungerende som 

tidligere. Det skal være vort bidrag til ”Fremtidens Brøndby Strand”.  Og vi må jo ”starte småt”. Til 

orientering er vedlagt vore tidligere fremsendte kommentarer til styregruppen. (20. maj 2021). 

 

2) Vi har tidligere udtrykt ønske om nybyggeri. Specielt med sigte på unge og ældre. De ønsker har vi 

stadig, og vi vil fortsat søge nye boliger etableret. Mulighederne er skitseret i vedlagte ”Forslag til 

opførelse af nye boliger samt fortætning i eksisterende byggeri” Dateret 12. feb. 2018. Det er altså 

ikke helt nye tanker. Faktisk er de udtænkt før beslutningen om nedrivning af højhusene! Vi synes 

disse forslag falder meget fint i tråd med de 3 forslag om fortætning flere steder. 

 

3) En af forslagsstillerne angiver, at ”tomterne giver nogle enestående muligheder”. Det er vi helt eni-

ge i. Vort helt klare ønske er (vi har jo 2 tomter), at vi også her skal bygge nye boliger, som nævnt 
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ovenstående. Og det er absolut vort primære ønske. Uanset, at vi ikke har noget forslag på skrift -

endnu. Det mener vi dog sagtens at kunne producere i løbet af meget kort tid i samarbejde med 

relevante rådgivere.  

 

4) I dag ligger vort beboerhus øde hen på en kæmpe byggeplads. Vort ønske er, samtidig med etable-

ring af nye boliger, at ”genoplive” Rheumhus til glæde for specielt vore egne beboere, men selv-

følgelig også for alle øvrige brugere af huset. Også dette har vi tænkt på tidligere. Blot til oriente-

ring er vedlagt vore tanker, i form af tegningsforslag, om ændret indretning af Rheumhus. Også 

disse overvejelser er 3-4 år gamle. Huset har desværre været lukket i 3 år nu.                      

 

Vor generelle kommentar til de 3 forslag er, at de forekommer meget centreret om ”bymidten”. Fa Henning 

Larsen skriver: ”Ulighed der går i arv. Få mødesteder, hvor borgerne blandes på tværs af sociale og fysiske 

skel. Svært at bevæge sig mellem de forskellige områder. Forbindelserne opleves utrygge. En bymidte funge-

rer ikke som centrum for et trygt og blandet møde mellem beboere. Et lavere uddannelses-, beskæftigelses- 

og sundhedsniveau end resten af landet. Familier skal støttes bedre i at bryde negative mønstre og hjælpe 

børnene ind i fremtiden. Virksomheder, foreningsliv, kommunale institutioner m.fl. arbejder ikke integreret 

sammen.” Vi spørger så: Vil etablering af en stærk ”bymidte” påvirke disse åbenbare problemer? Der skal 

nok noget andet og mere til. Og det afspejles ikke væsentligt i de 3 forslag. Desværre. (fa. Henning Larsen 

er dem som beskæftiger mest med forholdet). 

Man har bestræbt sig på at lave nord-syd gående kontakt, for at åbne Esplanadebunden op med kontakt til 

”parkerne”.  Helt ok. Man skal dog ikke glemme, at der fra Tybjergparken i øst til Dyringparken i vest er 

godt 2 km. Og det er en noget større afstand end fra Dyringparken til Vallensbæk Centrum! Det er jo et 

kendt forhold, at mange i områdets vestlige del er orienteret mod nabokommunen og eks. handler i Val-

lensbæk. Det er nemmere på grund af afstanden. Og der er ikke noget i forslagene, som specielt fokuserer 

på, at overkomme dette afstandsproblem. Altså at beboerne i Brøndby Strand vest vil kunne opfatte Brønd-

by Strand Centrum, som deres naturlige ”bymidte”.  (fa. Cobe nævner dog den store afstand fra vest til øst).  

Alle 3 forslag indeholder yderligere bebyggelse i Esplanadebunden. Det kan selvfølgelig give en del liv der. 

Uanset, at man skal se det visionære i forslagene, så medfører en øget bebyggelse samtidig væsentlige tra-

fikproblemer. Og særdeles i relation til parkering. Det kan blive meget svært at overkomme det. Man kan jo 

blot se på den eksisterende bebyggelse langs Guldborgvej (Vandkunstens analysebillede viser dette med 

stor tydelighed - ved plejehjem Æblehaven). Der er behov for forholdsvis mange p-pladser, til et forholdsvis 

lille antal boliger. (p-pladserne er jo ikke til plejehjemsbeboerne!). Ingen af forslagene angiver løsningen på 

et sådant problem lokalt. Manglen på p-pladser i bydelen er jo ellers velkendt.   

 



Kommentarer: 

I BAB, Rheumpark (som det østligste boligselskab i parkerne) vil vi gerne fremføre følgende: 

Generelt: 

1) Baggrund: vi mister 127 ud af 473 boliglejemål (2 højhuse!). Vort selskabs boligsociale liv
omkring og i Rheumhus er derved ophørt.

2) Vi er ikke enige i kommunens boligpolitik (udelukkende privat byggeri) og det har vi ideligt
gjort opmærksom på.

3) Vort selskabs formål er udelukkende at opføre, udleje og drive almene boliger. (Ingen be-
boere har nogensinde anfægtet dette formål!). De øvrige selskaber har tilsvarende formål!
(altså helt i modstrid med kommunens boligpolitik!).

4) Alle boligselskaber i kommunen har anfægtet kommunens boligpolitik officielt!
5) Vi betragter afståelsen af højhusene som udelukkende relateret til boligkvadratmetre. Ikke

til fællesarealer, idet vi jo stadig er belastet af alle udgifter til grundarealerne.

Specifikt. 

6) Vi er positivt indstillet overfor alle forslag og initiativer til opkvalificering af Brøndby Strand
generelt og vort boligområde specifikt. Og selvfølgelig også positive i forhold til nuværende
tiltag.

7) Vi har tidligere fulgt og samarbejdet om udarbejdelsen af ”designmanualen”. Uanset, at vi
har fundet flere dele urealistiske. Bl.a. ideen om et fælles ”stræde” hele vejen gennem be-
byggelsen. (det er i øvrigt en arkitekttanke – ikke et beboerønske). Vi har tidligere gjort op-
mærksom på, at dette i sin fulde udstrækning kan/vil medføre nedrivning af boliger.

8) Vi har overfor kommunen ved styringsdialogmøder gjort opmærksom på, at vi ikke opfatter
os bundet af nævnte designmanual, idet den er udformet før beslutningen om nedrivning af
bl.a. vore to højhuse Albjergparken 2 og 6. Kommunen/borgmesteren har ved dialogmøde
tilkendegivet, at man for deres/vores vedkommende heller ikke opfatter sig som bundet af
designmanualen. (det har vi udelukkende opfattet positivt).

9) Vi har aldrig under arbejdet med designmanualen givet tilsagn om at stille arealer/bygnin-
ger primært til rådighed for andre end BAB’s egne lejere/beboere. Og det gør vi heller ikke i
nuværende planarbejde! Og to af tomterne vil jo stadig være placeret ”inde” på vor matrikel.
Og adgangen til dem må nødvendigvis ske via vor matrikel.

10) Som tilsvarende under 9) har vi ved opstart med arbejdet omkring Brøndby Strand 2030
argumenteret mod ordvalget ”fælles løsninger over matrikelskel”. Vi vil ikke på nogen måde
være tvunget til suverænitetsafståelse eller fremtidige påtvungne øgede fællesomkostnin-
ger som følge af dette arbejde. Det magter et selskab af vor størrelse ikke.

11) Vort primære ønske er at skabe noget for vore egne beboere. Det er da dem der har ”mis-
tet” hele det sociale liv omkring Rheumhus/cafe og to velfungerende højhuse. Og derfor er
vor primære tanke, måske urealistisk, at skabe noget tilsvarende igen!

Ovenstående skal ikke på nogen måde opfattes som udtryk for ”egoisme”. Vi ser fordomsfrit på det 
igangværende og kommende planarbejde. Vi er klar over sigtet, at der tænkes på ”hele Brøndby 
Strand”. Vi (organisationsbestyrelsen) er dog valgt lokalt, og vor primære opgave er jo at varetage 
vore beboeres ønsker og behov. Det er ikke udpræget nævnt i den tidligere udfærdigede design-
manual. Tilsvarende gælder for det igangværende planarbejde. Og det opfatter vi som en mangel. 
Derfor disse kommentarer. Blot til baggrund og inspiration til det kommende arbejde fra GEHL’s 
side.      
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Lejlighed indrettet i foyer:
17 lejligheder á 73,6 m²
I alt 1251,2 m²
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Rækkehusene

Rækkehusene

Tagterrasse

Ny bolig Ny bolig

Ny bolig

Ny bolig

Ny bolig Ejendomskontor

Nye boliger:
36 stk. bloger á 44 m² = 1584 m²

Ejendomskontor / klublokale: 340 m2

Ny bolig
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Forsalg 3
Bolig type A: 4 stk. á 65 m² = 260 m²
Bolig type B: 8 stk. á 63 m² = 504 m²
Bolig type C: 5 stk. á 60 m² = 300 m²

Samlet i alt for boliger   =1064 m²

Det skønnes at der kan udarbejdes et
projekt i 2 - 3 etage, med adgang fra svalegang.
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