
 
 
 
 

 
 

 

Dato: 28-04-2021 
 
 
  
Referat fra 1. møde i Foreningsforum den 22. april kl. 17-18.30 
 
Deltagere: Michael Hald Jacobsen – Brøndby Strand Kirke, Mikkel Ejsing – Brøndby Strand 
Kulturweekend, Thomas Hvid – Rema 1000 i Brøndby Strand, Carsten Damslund Jensen – 
Fyrmestervejens G/F, Martin Sig Westergaard Poulsen – G/F Styrmandsvej, Leif Sønderby – 
Høreforeningen, Brøndby. 
Fra Brøndby Kommune/Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet deltog: Emma Lorenzen og 
Elisabeth Wolff.  
Afbud: Verner Rath – Ældresagen, Brøndby. 
 
Inden mødet var modtaget mange input vedr. styrker og svagheder. Disse er listet herunder.  
 
  
 
Det gode ved Brøndby Strand: 

 Vi er gode til at have ja-hatten på i Brøndby Strand. Hvis nogen kommer med en god idé – så er der 
ofte nogen, der er gerne vil være med til at tænke med 

 Det kommer blandt andet til udtryk på den årlige kulturweekend, hvor en lang række forskellige 
aktører er sammen om at skabe en god og hyggelig weekend. Det samme kunne siges om Store 
Legedag og Kulturnatten i oktober. Vi er gode til at samarbejde på tværs af interesser, kultur, 
etnicitet og religion om de her store lokale aktiviteter.    

 Det er i det hele taget vores erfaring, at hvis vi spørger kommunen, ældresagen, tyrkisk forening, 
pakistansk forening, centerforeningen, jazz-klubben m.fl. om de er interesserede i et arbejde 
sammen om en aktivitet, at så bliver der lyttet og tænkt med – snarere end der automatisk bliver 
lukket ned fra start. Det er en klar styrke, at vi forsøger at ”læne-os-ind-mod-hinanden”.  

 
 
Mulige forbedringer: 

 Der er problemer med åbenlyst salg af ulovlige stoffer på offentligt tilgængelige arealer. Eks. 
kommunens parkeringsplads foran kirke og halvtaget ved kirken. Så vidt jeg er orienteret også i flere 
af parkeringskældrene. Det er en kilde til stadig frustration for en del personer.  

 Brøndby Strand Centeret er ikke særligt spændende/ indbydende.  
 Væk med den nuværende borg model 
 Væk med nuværende vejsystem 
 Væk men Elefant stierne 
 Direkte stisystemer fra bebyggelser til center og udfaldsveje 



 Side 2 af 3  

 Væk med unødig parkering i boligafdelinger (erhvervs køretøjer) 
 Stop fodring af fugle i Esplanaden og boligområder 
 Stop udsmidning af madaffald og andet affald 
 Åben op fra boligområderne til Esplanaden 
 Esplanadebunden skal være et levende område 
 Stille vej igennem Esplanadebunden max 30 km 
 Alt for mange niveau forskelle til og fra bebyggelser 
 Tilgængelighed for ind og udflytning 
  Tilgængelighed for beboer i daglig færden og trivsel 
 Tilgængelighed for ældre og gangbesværede 
 Tilgængeligheds lejligheder i stueplan 
 Væk med blindgyder og utrygge gennemgange 
 Trygt miljø, åbenhed, naturpark, sansepark  
 Trygheds skabende belysning i Esplanaden og boligområder 
 Væk med uhensigtsmæssige træer og anden beplantning i Esplanadebunden 
 Væk med de store træer i boligområder, de hører hjemme i skoven 
 Væk med alle plæner og fodboldbaner som ingen alligevel bruger  
 Oprette mindre områder med leg og hyggekroge afslapning 
 Natur staudebede med søer og vildgræsser bedre for biodiversitet 
 I vores Brøndby Strand mangler vi et sted, hvor vi kan dyrke vores sport "Petanque" og "Minigolf" 

indendørs 
 Vi mangler et stort foreningshus i Brøndby Strand, hvor alle klubber kan holde møder og spise 

sammen og lære folk fra andre kulturer at kende. Vi har kulturhuset Brønden, men lokalerne er for 
små til møder. I mødelokalerne skal der være plads til 30 personer og det skal være lokaler med 
teleslynge. I det nye Foreningshus kunne der være 18 minigolfbaner i kælderen og 10 petanque 
baner. Så kan alle vores skolebørn i 11 års-alderen i kommunen spille en turnering i vintermånederne 
mod de andre skoler i kommunen 

 For mig er det vigtigt, at unge som ældre har sunde sociale relationer at samles omkring, og her har 
foreningsområdet en afgørende betydning 

 

På selve mødet blev givet input til de fire fokusområder.  

 
Input til fokusområde 1 (Boliger og beboere): 

 Der mangler ejerlejligheder og andelsboliger. Det vil også tiltrække større mangfoldighed. Vi skal 
finde det rette mix.  

 Vi har brug for flere ressourcestærke mennesker for at løfte bydelen.  

 Brøndby Strands ry er er udfordring i dag, folk der ikke kender bydelen, taler desværre negativt 
om den.  

 Kvarteret er meget sammensat og separeret – spændt på at se hvordan man reelt skaber den 
blandede by.  

 Folk vælger desværre den lokale skole fra og det er ikke fordrende for at tiltrække nye borgere 
med ressourcer.  

 Skolen er desværre ikke optimal, der er et rigtig vigtigt tema med at få den løftet. Brøndby Strand 
skal have en fantastisk og moderne skole.  

 
Input til fokusområde 2 (Bymidten og de fælles byfunktioner): 

 Virkelig vigtigt med et sted, der binder bydelen sammen. 



 Side 3 af 3  

 Stort potentiale – det er blevet mere trist. Rema trækker det op. Vestegnens Bazar fungerer 
også.  

 Hænger sammen med Esplanadeparkens anvendelse. Esplanadeparken mangler oplevelser. 

 ”Hvis Rema ikke lå i bymidten kom jeg der ikke” 

 Jeg kom der meget for mange år siden, da fungerede det. Bymidten skal gentænkes. 

 At arbejde med boliger og beboere vil også understøtte bymidten. Et større kundegrundlag 
og boliger i bymidten vil kunne medvirke til at transformere den. Tiden er løbet fra den 
opbygning centeret har, med de små butikker og huslejerne er der ikke nogen, der kan leve 
af at have butik. Facaderne bør vende udad og ikke indad.  

 Hvis man f.eks. skal have caféer, kræver det en anden sammensætning.  

 Et sammensurium af interesser i centeret gør det svært at gøre noget ved centeret.   

 Som kirke ligger vi i bymidten og har derfor en særlig interesse i bymidten.  

 Det virker som en stor udfordring at løfte bymidten, da man nu er bagud ift. andre bymidter. 

 Jeg tror ikke vi har en rigtig restaurant i Brøndby Strand. Vi mangler et café- og 
restaurantmiljø, hvor man kan samles. (Der er vistnok kun en restaurant ved havnen.) 

 Brønden mangler faciliteter til koncerter. De skal være tilgængelige for alle, f.eks. via 
teleslynge. 

 Café 13 er meget velfungerende og samler foreningerne i T13 – men det betyder også at 
boligforeningerne holder sig for sig selv. Her kan man fx spise billigt og der er nogle flotte 
facademalerier, men det kræver at man ved, det findes. Parkerne er lukket omkring sig selv.  

 Kulturhuset er i dag ikke reelt samlende for bydelens kultur- og foreningsliv.  
 
 
Input til fokusområde 3 (Veje, stier og mobilitet): 

 Parkerne kan være svære at finde rundt i, men ellers fungerer det ok.  
 
 
Input til fokusområde 4 (Natur, bevægelse og bæredygtighed): 

 Meget væsentligt at få prioriteret i bydelen. Lavthængende frugter at få lagt græsarealer om 
til blomstereng. Regnvandshåndtering skal tænkes ind.  

 Den gode balance mellem byen og naturen er væsentlig.  

 Vi har meget at byde på. Bydelen kan rigtig meget. Hvis det bliver tydeligere kan vi tiltrække 
flere seje mennesker, der kan bidrage til bydelen.  

 Naturen er virkelig en perle og folk uden for bydelen ved det ikke.  

 Esplanadeparken har også potentiale til at blive et lækkert naturområde.  
 
 
Øvrige input: 

 Det kunne være cool, hvis man brugte det, der gør Brøndby Strand berygtet, til at gøre os 
berømte. Det må gerne være lidt råt. Fx kunne det gøre os helt unikke at vi har så mange 
etniske befolkningsgrupper. ”Natur – Strand – Beton”. Vi skal bevare noget af det, der gør 
Brøndby Strand unik og bevare en balance.  

 Der er nogen i Brøndby Strand, der er rigtig gode til at tegne/male. Det kunne der godt være 
mere af i Brøndby Strand.  

 Brøndby Strand skal også bindes sammen med de andre bydele i kommunen.  
 
Links til projekter nævnt undervejs i mødet: 
Udvikling af Nivå bymidte: http://www.fredensborg.dk/nivaa/nivaa-bymidte  
Et eksempel (her fra Alberslund) på, hvordan faciliteter kan understøtte en bydels DNA: 
https://soundvenue.com/musik/2019/03/paa-besoeg-i-foulis-albertslund-det-var-saadan-det-hele-
startede-351249  
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