
 
 
 
 

 
 

 

Dato: 15-04-2021 
 
 
  
Referat fra 1. møde i Borgerforum den 8. april kl. 17-18.30 
 
Deltagere: Sadik Yildiz, Henny Pedersen, Anette Pilmark, Lilly Jensen, Kristine Østby, Lærke Honoré, 
Subhija Mehmedalic, Anne von Huth, Yusuf Fidan, Marco Bidgau-Davidsen, Lonnie Berthelsen, Anne 
Marie Due de Fønss, Ole Machholdt, Said Mo El Idrissi, Christine S. Rosenbeck, Hanieh Musavian, 
Simone Westergaard, Sandor Piller, Jakob Ibsen Vedtofte, Poul Gaardbo, Jens-Erik Pedersen, 
Flemming Haahr Vesterbrandt, Karsten Ljungkvist, Joanna Schneider-Tilli, Elin Kuijers, Kubra Duvarci, 
Pia Sørensen, Hugo Thuge, Line Most, Manja Johnson, Inger Brandt og Peter Søgaard Andersen. 
Fra Brøndby Kommune/Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet deltog: Casper Toftholm, Emma 
Lorenzen, Karen Bay Lindkvist og Elisabeth Wolff. Som rådgivere deltog Katrine Thielke og Søren 
Ganer.  
Afbud: Lis Ravnkilde, Jørgen Ponn, Osama Bin Abdullah. 
 
Inden mødet var modtaget mange input vedr. styrker og svagheder. Disse er listet herunder.  
 
 
Det gode ved Brøndby Strand: 
 

 Det spirende miljø i Strandparken  

 Stisystemet (fraværet af biler et plus, de hurtige knallerter et minus) 

 Kulturhuset Brønden 

 Foreningerne i nærområdet 

 Sommerfesten ved bymidten 

 MTB banen ved havnen 

 Strandparken er et fantastisk naturområde 

 Brøndby Strand har stor mangfoldighed, rummer mange forskellige mennesker, behov, 
boligtyper og muligheder 

 Masser af natur, vand, skov, Middelalderlandsby, havn og tilbud af forskellig art 

 Det jeg elsker allermest er stranden, strandparken og de mennesker, der bor her 

 Jeg elsker at der er plads til så mange forskellige typer af mennesker i Brøndby Strand 

 Kun 8 minutters gang til vandet 

 Mange tilbud til både familier og voksne 

 Brøndby Strand har flot natur, byplan og arkitektur 

 Potentialet er enormt, nærmest et rent kanvas 

 Vi er langt fremme i forhold til nedsat kalk i vandforsyningen og affaldssortering 

 Vi er meget glade for gymnastikforeningen og de unge trænere, som vores børn møder 

 Vi er flittige brugere af den offentlige transport, det er nemt og tæt på 
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 Magen til dejligt sted skal man lede længe efter! Min positivliste er lang, men der er klart 
plads til udvikling og forbedring 

 Det helt store plus er integrationen. Der er flere udenlandske borgere end danske, og her er 
så godt som ingen problemer, tværtimod! 

 Brøndby Strand har den ultimative chance lige nu, for virkelig at blive en del af udvidelsen af 
København – og alle de herligheder og økonomi, det kan føre med sig til vores bydel 

 Dejligt at der er kommet Rema 1000 i stedet for Kiwi 

 Kirken er et kæmpe socialt og glædeligt omdrejningspunkt. De finder på masser af sociale 
arrangementer for vores børn og jeg beundrer deres rummelighed for forskellige kulturer og 
trossamfund  

 Vi er ca. 15.000 mennesker med ca. 80 forskellige nationaliteter  

 Jeg synes vores kommune har meget fokus på det sociale område såsom børnene, de ældre 
og ensomme 

 Strandparken og Strandcaféen er et kæmpe aktiv. Den kunne danne rammen om mange flere 
aktiviteter som lounge musik, koncerter og lignende. Vi kunne også etablere en ”havhytte” a 
la den i Ishøj  

 Strandparken, Vestvolden og alle de grønne områder giver mulighed for fantastiske 
naturoplevelser 

 Her er masser af sociale aktiviteter som fx Kulturhuset, Kajakklubben, hundeklubben, 
rideklubben, sejlklubben, pensionistklubben mm. der alle er med til at skabe et godt 
naboskab     

 
 
Mulige forbedringer: 
 

 Brøndby Strand Parkerne trænger til renovering 

 Centeret trænger til et løft. Er i dag trist, rodet og utrygt. Og skræmmer folk væk.  

 Brøndby Strand mangler en bymidte, et indbydende samlingspunkt med butikker og 
kulturelle indslag. Også gerne andet end discount   

 Centeret har en afskrækkende effekt i sin arkitektur. Man føler sig lukket inde og ikke 
velkommen 

 Cykelstien ved søerne er for smal, gerne en ekstra sti eller en bredere sti, så cykler og gående 
kan adskilles. Også gerne belysning 

 Flere skraldespande og skraldespande med låg, så affaldet ikke bliver spredt over det hele 

 Havnemiljøet kunne gøres mere levende, med flere aktiviteter for alle 

 En handicapvenlig kyst-promenade, gerne i kombination med (ude-)servering  

 Etablering af grønne korridorer, der kan binde strandparken sammen med ”baglandet” 

 Fornyelse af indkøbscenteret og bedre sammenhæng mellem stationen og Brønden  

 En stor legeplads for alle børnealdre 

 Gl. Køge Landevej er slidt og hænger meget ift. de omkringliggende kommuner. Der køres 
ofte meget stærkt. Beplantning, rundkørsler, midterrabatter og stillebump kunne hjælpe. 
Vejen har et gennemkørselsudtryk fra man rammer grænsen mellem Vallensbæk og Brøndby 
Strand 

 Oprydning af den vildtvoksende del mellem Gl. Køge Landevej og søerne (langs Strandporten) 

 Gå-/løbesti langs stranden på kanten af digerne  

 Målrettede tilbud til de borgergrupper, man ønsker at tiltrække 

 Bedre offentlige forbindelser til/fra Brøndby Strand 

 Også plads til gode skatteydere  

 Skoler og institutioner skal tænkes med 

 Bæredygtighed og miljø skal tænkes ind 
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 Visuel opgradering med beplantning, skiltning og lys 

 Ældreboliger ved stranden (hvis huset bliver for stort) 

 Vejrabatterne er kedelige græsplæner, blomster eller blomstrende buske/træer ville 
medføre mere liv og pengene til græsslåning kunne spares  

 Centeret kunne åbnes op, det er i dag gråt og med tomme butikker  

 Ændringerne bør tage udgangspunkt i byens historie, ex en kirsebærtræ allé 

 Nedadgående udvikling de seneste 15 år, specielt omkring esplanaden, centeret og stationen 

 Borgere og besøgende bør naturligt viderebringes fra stationen til de øvrige dele af bydelen 

 Pænere stier og opholdssteder samt udsmykning af bygninger  

 Bymidten, stationen og Esplanaden er de ting, der trækker Brøndby Strand i minus 

 Skoler bliver fravalgt og må evalueres på for at finde løsninger 

 Mine to børn har ikke mange muligheder for at lege i Brøndby Strand 

 Indsøerne kunne udnyttes bedre 

 Der er for store fraktioner i forhold til nationaliteter. Jeg er meget interesseret i at lære 
mennesker med anden etnisk baggrund bedre at kende, men der mangler fora; 
integrationscaféer eller lignende hvor man kan tilmelde sig 

 Jeg mangler stolthed over at bo i Brøndby Strand pga. imaget der fortsat er fokuseret på 
ballade og beton. Hvor er fokus på vores skønne natur? 

 Mine børn går begge på privatskole i Valby, da vi ikke fik et positivt billede af folkeskolen 

 Vi oplever en del utryghed omkring stationen og biblioteket  

 Bydelens beliggenhed kan udnyttes langt bedre 

 Brøndby Strand fortjener et ry, der lever op til den dejlige kommune! 

 Godt at der bliver taget fat fra denne vinkel: ”Hvem interesserer sig for Brøndby Strand – 
hele Brøndby Strand – og ikke kun nedrivning af højhuse?” 

 Stationen bør være lys og tryg for alle aldersgrupper, på alle tider af dagen 

 Det ærgrer mig helt ind i hjertet, at den årgang, der lige om lidt forlader mit barns institution, 
spredes for alle vinde, fordi de søger forskellige skoler. Dette er et kæmpe fokusområde for 
at tiltrække børnefamilier og ikke mindst fastholde dem til at blive boende her, i stedet for at 
mange flytter, når børnene rammer skolealderen 

 Der skal ske noget så folk har lyst til at blive boende og gå rundt og opleve vores by  

 Den lagdeling der er, er en udfordring for sammenhængen i Brøndby Strand  

 Der er idéer og inspiration at hente i ”kvarterløftsarkivet”: 1) Den fortsatte trafiksanering af 
Strandesplanaden ved nedlæggelse af resten af Strandesplanadens sydlige spor. Det 
genvundne areal kunne fx bruges til bæredygtige tæt-lav ældreboliger med hængende haver 
mod Esplanadeparken. 2) Det er vigtigt hurtigt at genstarte dialogen med Banedanmark om 
en ”Ishøjløsning” på forbindelsen mellem S-togsstationen og et renoveret center.  

 Brøndby Strand er et dejligt - men efterhånden noget slidt - område, der trænger til en kærlig 
hånd, modernisering, nytænkning og tilpasning til et moderne samfund, hvorfor dette 
projekt kommer som en gave til bydelen 

 Det skal gøres lettere at komme rundt i Brøndby Strand, hvor der nu er utidssvarende gang- 
og cykelstier. Der mangler skiltning for gående og cyklister – især på bagsiden af Brøndby 
Strand planen. Jeg mener at stisystemerne skal være de korte afstande mellem bebyggelse, 
medborgerhus/bibliotek, center og S-station, hvorimod bilerne kan tage den længere vej… 
hvor jeg opfatter det modsatte nu. Det vil måske også bedre kunne motivere for at lade bilen 
stå? 

 Jeg opfatter bydelen Brøndby Strand som ”lidt på sidelinjen” i forhold til resten af 
kommunen 

 Hvordan lyder det med en mindre kommunal bus, der kan transportere borgene rundt 
mellem bydelene? Eller ladere til handicappedes el-køretøjer? 

 Der mangler belysning og åbenhed på gang- og cykelstierne flere steder 
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 Mange forbrugsvarer kan slet ikke købes i hverken bydelen eller kommunen i øvrigt, hvorfor 
man skal til nabokommunerne for bare at købe et par sko eller et par bukser. Desuden 
trænger bydelen til at få bedre - og ikke mindst større - mulighed for afhentning af pakker 

 ”Dalen” i Strandesplanaden er et dejligt område, der kan gøres meget bedre, så der kommer 
flere aktiviteter for børn og unge. Meget er nedslidt og forældet  

 Der kan laves områder, hvor ældre medborgere (og naturligvis også gerne andre) kan samles 
- især om sommeren - med medbragt mad, kaffe og kage. Så bliver det ikke så dyrt at drikke 
en tår kaffe med andre 

 Såfremt projektet anerkender at der er udfordringer, så er der et udgangspunkt, men en 
forskønnelse af bebyggelsen gør det ikke alene. Alt starter med de mennesker som bor her, 
de skrevne såvel som uskrevne regler, ikke mindst i det offentlige rum  

 Det går ikke så godt med den offentlige transport. Da jeg flyttede hertil i 1989 var der to 
buslinjer på Gl. Køge Landevej, nu er der ingen! Jeg har en gåtur på 20 minutter til stationen 
og det er langt og tungt, hvis man har handlet  

 De trøstesløse lange lige stier langs Esplanaden mangler et løft  

 Brønden kunne lade sig inspirere af Kilden; rigtig godt cafémiljø til rimelige penge – og en 
god idé at Produktionsskolens elever står for det 

 Jeg savner flere koncerter, servering, forfatteraftener og andre tilbud i Brønden 

 Gerne vinterbadefaciliteter i Strandparken  

 Brøndby Strand virker i høj grad som en gennemfartsby med brede veje og høj fart 

 Hvad med at genetablere Brøndby Strandhotel i stedet for at bruge bygning og beliggenhed 
til kriminalforsorg  

 Jeg så gerne, at de ubebyggede arealer blev mere naturlige og mindre friserede  

 Og så er der jo det stakkels center. Vi burde have langt flere specialbutikker med 
kvalitetsfødevarer og færre discountbutikker. Det kunne måske tiltrække handlende fra 
nabokommunerne. De fleste af mine naboer handler hellere i Vallensbækcentret, desværre.  

 Jeg savner, at det er muligt at opstille mobile madvogne i bydelen/centeret. Vi mangler jo 
iværksættere der udvikler deres (økologiske) koncepter, så kommunen kan få både 
skatteindtægter og borgerne i Brøndby Strand en madkultur, så det ikke bliver pizza det hele. 
Samtidig skaffer vi en person arbejde og bliver fritaget for kommende arbejdsløshed. 

 Sports- og fritidslivet kunne trænge til flere muligheder. Hvorfor skal det fx være nødvendigt 
at tage til nabokommunerne for at svømme? 

 Der mangler et samlingspunkt i Brøndby Strand. Man kunne overveje, om Copenhagen White 
Water Park kunne være en del af det nye Brøndby Strand. Som I kan læse på deres 
hjemmeside, er der tænkt en masse aktiviteter ind i parken, og altså ikke kun white 
water: https://cwwp.dk/ 

 Det skal være mere trygt at færdes på cykelstierne og mere trygt at komme hjem til Brøndby 
Strand station efter mørkets frembrud  

 Jeg savner flere pæne fællesarealer med fx pavilloner og bænke, eller muligheder for 
udendørs sport. Der er få bænke langs Esplanaden – og de er nedslidte 

 De store containere ved Ulsøparken lige numre er uhygiejniske og overfyldte, så skrald flyder 
ved siden af dem. Jeg savner, at alle byens områder fremstår pæne og rene    

 
 
Input fra workshop grupperne om fokusområderne fremgår af det supplerende bilag.  
 
 
Input fra drøftelsen i plenum: 
 
Bydelen er for kedelig. Alle familiens aktiviteter foregår i andre bydele.  
Streetfood fra hele verden kunne sælges i Bymidten. De nuværende lejemål er for dyre.  

https://cwwp.dk/
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Der mangler et samlingssted i bydelen.  
Bymidten og området omkring stationen er ikke handicapvenligt.  
Visionen fokuserer lidt for lidt på hverdagslivet.  
Der mangler noget dejligt for øjnene.  
Kultur og fritid er så vigtigt, at det bør ind i en overskrift.  
Der er for mange unge knægte, der hænger ved stationen. Skab et sted til dem i stedet.  
Vallensbæk kan bruges som inspiration – dog ikke bymidten.  
 


