
Referat af styringsdialogmøde med Nygårdsparken 2021 
 

Tidspunkt: mandag den 7. februar 2022 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Jan Kollemorten, Nygårdsparken 
Næstformand Helle Jensen, Nygårdsparken 
Kundechef Lotte Poulsen, Domea.dk 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingschef Connie Mikkelsen, Brøndby kommune 
Juridisk konsulent Jesper Storskov, Brøndby Kommune (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v/ borgmesteren 
2.  Fortsat drøftelse af strategi Brøndby2030, herunder indgåelse af grøn partnerskabsaftale 
3. Andre generelle emner: 

a. Evaluering af samarbejdet om Covid19-indsatsen 
b. Parallelsamfundslovgivningen  

4. Gennemgang af organisationens forhold 
a. Regnskab 
b. Beboerdemokrati 
c. Andet 

5. Udlejning 
a. Udlejning/anvisning generelt 
b. Opfølgning på udlejningsaftale 

6. Gennemgang af afdelingen 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen til mødet og udtrykte glæde over, at mødet kunne afholdes fysisk. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. 
Lotte Poulsen oplyste, at man ikke havde fået aftalen. 
Det aftaltes, at aftaleudkastet fremsendes igen, og at man tager en efterfølgende drøftelse.  
 
Punkt 3: 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen redegjorde for den aktuelle status på Covid-19. 
Driften er hårdt presset, men vaccineindsatsen ser ud til at have hjulpet noget. Han takkede for det 
rigtig gode samarbejde gennem hele forløbet. 
Jan Kollemorten orienterede om, at der i begyndelsen af forløbet havde været et corona-dødsfald i 
afdelingen. Hans opfattelse var, at beboerne havde passet på, blandt andet i elevatorerne og 
vaskeriet. Afdelingsmødet i 2020 var blevet aflyst, og beboerdemokratiet har været udfordret af 
hele situationen.  
 



Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om den netop vedtagne lov, der har den 
konsekvens, at Brøndby Nord bliver et forebyggelsesområde, hvor der blandt andet stilles krav om 
fleksibel udlejning. Nygårdsparken bliver ikke direkte berørt, og udlejningsaftalen skal ikke ændres. 
Indirekte kan der være en følgevirkning på grund af de skærpede anvisningsregler, men det vil 
formentlig have et meget begrænset omfang.  
Jan Kollemorten udtrykte sin bekymring for beboersammensætningen i afdelingen – han havde 
observeret ændringerne gennem de sidste mange år og frygtede, at afdelingen kunne udvikle sig 
til forebyggelsesområde. 
 
Generelt: 
Nygårdsparken havde fremsendt emner til drøftelse. 
 
Skift af administration: administrationen overgår til FA09 pr. 1. november 2022. Jan Kollemorten 
orienterede kort om baggrunden for skiftet. 
 
Parkering/trafik: Jan Kollemorten havde ros til det kommunale parkeringskorps, men havde også et 
ønske om et direkte nummer til korpset, da der tit er problemer fredag til søndag. Nygårdsparken 
har selv fået parkeringsordning. Der er også ønske om flere p-pladser til Vestbadet. 
Med hensyn til direkte nummer blev der henvist til giv et praj-funktionen, hvor kommunen samler 
op på henvendelser og prioriterer indsatsen. Kent Magelund anerkendte problemstillingen omkring 
Vestbadet og oplyste, at det også er et ønske hos badets bestyrelse, men den eneste mulige 
udvidelse er ind på Nygårdsparkens grund. 
Man drøftede også andre trafikale udfordringer i nærområdet, herunder ønske om hvide striber ved 
Nykær ved Vestbadet og et knallertbump ved den lukkede del af vejen. Endvidere er der ønske om 
flere p-pladser ved byggelegepladsen. 
 
Sti ved Solkær: Helle Jensen orienterede om, at stien var meget dårligt vedligeholdt. Den ligger på 
Brøndbyparkens grund, men bruges af Nygårdsparkens beboere. Jesper Storskov lovede at 
kontakte Brøndbyparkens direktør om sagen. En løsning kunne være, at arealet erhverves af 
Nygårdsparken.   
 
Ladestandere: Jan Kollemorten tilkendegav, at det er et ønske fra beboere i afdelingen. Kent 
Magelund oplyste, at kommunen arbejder med en samlet strategi for hele kommunen. Lotte 
Poulsen supplerede med, at området pt. er under udvikling, og at der er en udfordring i at skaffe 
strøm nok. 
 
Ældreboliger: Jan Kollemorten efterspurgte kommunens holdning til etablering af ældreboliger 
(seniorboliger), som lokalplanen giver mulighed for. Kent Magelund refererede til Brøndby 
Boligselskabs igangværende sag, og Peter Kjærsgaard Pedersen supplerede med, at kommunen 
gerne ser på et konkret forslag. 
 
Altaner i det lave byggeri: organisationen skal tale med planafdelingen om dette. Jesper Storskov 
fremsender kontaktoplysninger. 
 
Håndtering af affald: Jan Kollemorten havde hørt forlydender om, at bioaffaldet samles med andet 
affald. Jesper Storskov giver forespørgslen videre til Affaldsteamet.  
 
Prisstigninger på køkken/bad etablering: på forespørgsel oplyste Jesper Storskov, at forhøjede 
priser skal forelægges Kommunalbestyrelsen, men først godkendes på et afdelingsmøde. 
 
Tryghed: Jan Kollemorten udtrykte bekymring for trygheden i nærområdet, blandt andet på grund 
af narkohandel, og han og Helle Jensen supplerede med konkrete oplevelser. Kent Magelund 
tilkendegav, at det er et generelt problem på hele Vestegnen, og at han løbende tager det op med 



politiet, herunder på kredsrådsmøder. Der er tale om en politiopgave, hvis de pågældende er over 
18 år, og ellers er det kommunen. Han orienterede endvidere om en kommende 
tryghedskonference, der skal kaste lys over problemer og løsninger. 
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet, der udviser et meget minimalt underskud. 
Beboerdemokratiet er velfungerende i organisationen. Vedtægtsændring skal fremsendes til formel 
godkendelse. 
 
Punkt 5: 
Ifølge Connie Mikkelsen er samarbejdet godt. 
Konsekvenserne af lovgivningen om forebyggelsesområder blev drøftet generelt. 
Der sker opfølgning på udlejningsaftalen på næste styringsdialogmøde, idet aftalen ikke har løbet 
så længe. 
 
Punkt 6: 
Der er et stort overskud på regnskabet. 
Beboerdemokratiet er velfungerende – afdelingsmødet måtte afvikles over to aftener grundet 
mange stillede forslag. I coronaperioden har beboerdemokratiet dog været udfordret, da møder 
ikke har kunnet afvikles, og beboeraktiviteterne har måtte sættes på pause. 
Der er lavet rapport over vedligeholdelsesbehovet, og der vil på sigt være behov for større 
investeringer. Der iværksættes dog ikke noget, før ny administration er på plads. Der er en god 
opsparing til vedligeholdelsesarbejder.  
 
Punkt 7: 
Lotte Poulsen takkede for et godt samarbejde med Brøndby Kommune. 
 


