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Referat fra borgermøde om Fremtidens Brøndby Strand 

Den 3. marts 2021 kl. 17-18.30  

Borgermødet blev afholdt digitalt via Facebook. 131 borgere deltog.  

 

Katrine Thielke (KT) bød velkommen og præsenterede sig som ordstyrer. Spørgsmål kunne stilles undervejs 

i kommentarfeltet. Der blev skrevet 259 spørgsmål og kommentarer undervejs. Alle spørgsmål læses 

grundigt og gemmes anonymt. Bagerst i referatet er de indkomne spørgsmål og kommentarer grupperet og 

resumeret.  

Borgmester Kent Magelund (KM) bød herefter velkommen. KM understregede, at Brøndby Strand er en 

dejlig bydel med skøn natur og stærke fællesskaber, men bydelen hænger ikke godt nok sammen og nogle 

områder trænger til et løft. Brøndby Strand er et dejligt sted at bo, men der er også noget der kan blive 

bedre – og der er masser af potentialer. Der sættes derfor et kæmpe udviklingsprojekt i gang, der vil 

strække sig år ud i fremtiden.  

KM læste en af de indkomne kommentarer fra Facebook op: ”Brøndby Strand er et super dejligt område, 

det har alt og jeg er så glad for området på trods af, at jeg ikke selv bor der. Jeg ville ønske, der var flere 

caféer, lougemusik og masser af aktiviteter efter en dag på stranden, gerne spisesteder. Brug Esplanaden til 

mere sport og fritidsaktivitet, centeret med specialbutikker; ost, brød, slagter osv. Så man kan sige: Bring liv 

i de gamle klude!”   

KT gav herefter ordet til Teknik- og Miljødirektør Casper Toftholm (CT). CT præsenterede Fremtidens 

Brøndby Strand sekretariatet, der består af fire personer: Lise, Emma, Elisabeth og Karen. 

Udviklingsområdet består af hele Brøndby Strand, der i dag har ca. 14.000 indbyggere. Der er p.t. særligt 

fire fokusområder: Centeret, Brøndby Strand Parkerne, nord-sydgående forbindelser og Esplanadeparken. 

Brøndby Strand har en central placering med gode udviklingspotentialer. Lige nu arbejder vi med visionen 

for projektet, som snart vil skulle drøftes i en borgerdialog. Vi arbejder også på at skrive et program: Hvad 

er det for nogle spørgsmål, vi gerne vil have svar på. I efteråret 2021 skal tre teams arbejde med, hvordan 

udviklingen af Brøndby Strand kan gribes an i et parallelopdrag. Forslagene skal danne grundlag for en 

udviklingsplan, hvorefter der tages fat på realiseringen.  

Der er fem spor i borger- og aktørinddragelsen: 

- Bred borgerinddragelse (borgermøder, Facebook, Strandboxen, byvandringer mv.) 

- Borgerforum 

- Almene boligaktører 

- Grundejere i bymidten 

- Kommende borgere og aktører, herunder investorer  

Herefter præsenterede projektleder Emma Lorenzen (EL) de vigtigste indsatsområder. Indsatsområderne er 

samlet i en Foranalyse, der kan hentes digitalt her og som vil blive trykt som hæfte.   

Foranalysen er delt op i seks temaer, til hvilke der er knyttet nogle udfordringer og potentialer: 

- Boliger og beboere 

- Veje, stier og mobilitet 

https://www.brondby.dk/fremtidensbrondbystrand


2 
 

- Bevægelse og rekreative områder 

- Bymidten 

- Offentlige funktioner og arealer 

- Bæredygtighed og klima 

EL fortalte om mulighederne for dialog og indflydelse: 

- Man kan følge projektet på www.brondbykommune/fremtidensbrondbystrand  

- Man kan tilmelde sig Facebookgruppen Fremtidens Brøndby Strand 

- Man kan være med i Borgerforum (ansøg via hjemmesiden eller Facebook senest 15. marts) 

- Strandboxen åbner i maj ved Brønden  

- Næste borgermøde i april 

KT tog fat på nogle af de spørgsmål der blev stillet. Henholdsvis borgmester Kent Magelund (KM), formand 

for Teknik- og Miljøudvalget Vagn Kjær-Hansen (VKH), Teknik- og Miljødirektør Casper Toftholm (CT) og 

Projektleder Emma Lorenzen (EL) besvarede spørgsmålene i plenum.  

KT: Hvorfor tager det så lang tid? Borgerne ved jo godt, hvad de vil have. 

KM har stor forståelse for, at det kan opleves som en langsommelig proces. Det er det også, men den 

vigtige dialog tager lang tid. KM vil hellere bruge lidt ekstra tid, for så til gengæld at gøre det på den rigtige 

måde. I et så stort projekt er der mange interesser og interessenter. Man skal gerne kunne kigge tilbage og 

være stolt over resultatet.  

KT: Hvad skal der ske med tomterne? 

KM: Det er ikke besluttet endnu. Kommunalbestyrelsen har i enighed besluttet en boligpolitik, som 

udviklingen kommer til at læne sig op af. Nogle af beboerne i de almene boliger kan på sigt ønske sig at 

flytte til en anden bolig – fx en andelsbolig eller et rækkehus – og der har Brøndby Strand i dag ikke så 

mange tilbud. Det kan også være at tomterne skal bruges til et lægehus eller et foreningshus.  

KT: Hvorfor er der ikke inddragelse af grundejerforeningerne? 

EL: Grundejerforeningerne er tænkt ind via Borgerforum. Repræsentanter for de forskellige 

grundejerforeninger opfordredes til at melde sig til Borgerforum.  

KT: Hvordan ansøger man om at være med i Borgerforum? 

EL: Oplysninger findes på hjemmesiden og Facebooksiden (ansøg til TMF-FremtidensBST@brondby.dk) 

KT: Hvad kan der gøres for at skabe tryghed omkring S-togs stationen, specielt udgangen mod p-pladsen? 

CT: Der er ingen tvivl om, at det er noget der skal arbejdes med. Vi kommer til at arbejde med trygheden på 

veje og stier.  

KT: Er det manglende kapital der gør, at man forsøger med denne nye plan for området? 

CT: Ja, der har været flere planer undervejs, der af flere forskellige grunde ikke er blevet til noget. Det 

handler bl.a. om økonomi, men det handler ikke om byudvikling alene for byudviklingens skyld. Byudvikling 

i form af nye boliger kan være med til at muliggøre dyre infrastrukturprojekter.  

KT: I nævner, at der er en stor andel almennyttige boliger. Hvad tænker I på i den forbindelse. Ønsker I at 

nedlægge almene boliger eller bygge nye boliger af en ny type? 

http://www.brondbykommune/fremtidensbrondbystrand
mailto:TMF-FremtidensBST@brondby.dk?subject=Ans%C3%B8gning
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CT: Det er et både-og spørgsmål. For vi er glade for almene boliger, som vi har rigtig mange af. Men vi skal 

også kigge på den samlede balance.  

VKH: Det er noget vi har talt meget om i forbindelse med vedtagelsen af Boligpolitikken. Brøndby har 

landets højeste andel af almene boliger, men vi har stort set ingen ejerboliger, og vi har stort set ingen 

andelsboliger. Kommunalbestyrelsen har ikke planer om at nedlægge eller frasælge almene boliger, men 

nye boliger skal formentlig ikke være almene boliger.  

KT: Vil der komme betalings ladestandere ved centeret? 

VKH: Bæredygtighed og klima er en del af Brøndby 2030 strategien. VKH føler sig derfor overbevist om, at 

ladestandere til elbiler, på de offentligt ejede arealer, kommer med ind i planen.   

KM: Vi vil gerne lave helhedsplan for ladestandere for hele kommunen. Erhvervsvirksomheder, 

grundejerforeninger og boligselskaber skal med i koordineret indsats.  

KT: Hvorfor så meget proces? Hvorfor skal så mange være med? 

KM: Fordi det har rigtig stor betydning for folk. KM var i området dagen efter det blev besluttet, at de fem 

højhuse skal rives ned. Dialogen giver os bedre chancer for at finde de gode løsninger og resultater.   

KT: Bymidten optager rigtig mange. Kan der komme vejbump og mere lys på stierne?  

CT: Lys og tryghed vil uden tvivl være i fokus. Vi vil i det hele taget gerne gøre det lidt sværere for bilerne, 

med bedre og mere trygge forbindelser for cykler og gående. Belysning er en del heraf. 

KT: Herefter et spørgsmål af mere politisk karakter. Kan man ændre den sociale sammenhængskraft i 

området (fx skolevalg)?  

VKH: Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at Brøndby Strand Skole er ikke førstevalg for mange af 

distriktets familier. Skolen er p.t. under ministerielt tilsyn fordi børnene klarer sig for dårligt til 

afgangsprøven. Der er fra politisk side fokus på problemet, men løsningen er ikke fundet endnu. Det er 

vigtigt, at skolen er hele områdets skole.  

KT: Bliver de grønne områder plastret til med boliger?  

VKH: Det er absolut ikke forventningen, men det kan godt være, at der bliver bygget på nogle af de grønne 

arealer. Et af forslagene fra Grønby Strand konkurrencen var, at det ville fungere bedre hvis man lod 

bebyggelsen vokse ud i Esplanadeparken. Parken har i dag en noget kedelig karakter 

KT: Kommer der ikke snart udendørs fitness i Esplanadeparken?  

VKH: Hvis ikke vi allerede har det, er det absolut et relevant spørgsmål.  

KT: Hvad med ungdomsboliger og seniorboliger? Er det tænkt ind?  

KM: Både bevægelse, klima og natur er en del af 2030 planen. Både almene seniorfællesskaber og almene 

ungdomsboliger kan blive aktuelt. Der er mange unge i Brøndby Strand.     

KT: Der er et ønske om sammenhæng til resten af kommunen.  

KM: Ja, Brøndby er én sammenhængende kommune. Måske kunne der etableres ting på tomterne, der var 

særlige for Brøndby Strand. Noget at være særlig stolt af.  
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Er der ikke en interessekonflikt mellem de hurtige cykler og de gående? 

CT: Jo, vi er opmærksomme på at dele cykler og gående mere op. Der arbejdes med en samlet udvikling af 

Køge Bugt Strandpark, hvor stiforbindelserne styrkes. Vi er klar over at der er en udfordring.  

KT: Ungdoms- og ældreboliger behøver vel ikke være almene?  

KM: Nej, de kan også være private.  

KT forklarede, at materiale efterfølgende kan fås i Strandboxen fra maj, hvor man også kan møde 

sekretariatet.   

KT: Hvilke muligheder har vi for at få en nærpolitistation til bymidten?  

KM: Det er der ikke planer om. Den tætteste beliggende er i Rødovre, der også har Brøndby Strand som en 

del af distriktet. KM sidder med i kredsrådet i Vestegnens Politi. 

KT afsluttede med at sige, at det er muligt at stille supplerende spørgsmål i Facebookgruppen.  

Kent Magelund takkede for det digitale fremmøde, de mange spørgsmål og de gode oplæg.  

 

Supplerende spørgsmål og bemærkninger fra Facebooksiden:  

Deltagende adresser: Skolevang, Monsunvej, Glentemosen, Daruplund, Ulsøparken, Brøndbyvester, 

Holmesøvej, Brøndby Allé, Kærlunden, Baunehøj, Agerlunden, Hallingparken, Kisumparken, Gl. Køge 

Landevej, Strandskolevej, Brøndby Strand Gymnastikforening, Brøndbyøster, Dyringparken, Kærlunden, 

Skolevang, Birke Allé, Øster Allé, Hallingparken, Birke, Daruplund, Hallingparken, Ulsøparken, Dammene, 

første række ved stranden, Birke Allé, Brøndby Strand Centrum, Albjergparken, ved strandparken, arbejder 

i Sejlerhuset, Grundejerforeningen Lagesminde.  

 

Boliger og beboere – i alt 20 bemærkninger 

Albjergparken beboerfællesskabet, hvor min søn bor, er en skændsel. Håber meget på bedre forhold for de 

9 beboere, som ”lever” der.  

Ønske: Seniorbofællesskab a la Bovieran i Ishøj 

Der mangler attraktive andels- og ejerlejligheder. Det kan skabe en anden demografi i fremtidens Brøndby 

Strand.  

Flere ejerlejligheder 

I nævner at der er en stor andel almene boliger. Hvad tænker I på i den forbindelse. Ønsker I at nedlægge 

almene boliger eller bygge nye boliger af en anden type? 

Albjergparken 3 er en skændsel  

Er nysgerrig på hvilke tanker der er for nuværende om hvad der skal erstatte de 5 højhuse. Har fået 4 likes 
 

Åh, savner mit højhus som snart pilles ned 
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Et middel til bedre social balance kunne være flere andels- og ejerboliger og færre lejeboliger. Gevinsten er 

større skatteindtægter og større borgerinvolvering  

Seniorboliger, seniorbofællesskaber etc. nær offentlig transport, forretninger og aktiviteter. Har fået 3 likes 

 

Lav nogle 2-værelses til de 9 psykisk syge i Albjergparken 3  

Vi må få folk ind med arbejde, så vi får flere penge i kassen i boligforeningen 

Hvad med ungdomsboliger i Brøndby Strand, seniorboliger 

Er det ikke en idé at bygge 5 nye højhuse, med parkering i de nederste etager, og måske ungdomsboliger i 

en og ældreboliger i en samt en med familieboliger? 

Godt med fokus på boliger ikke kun for ældre, men for seniorer 50 + 

Er det rigtigt, at Kent taler om at vi skal have flere ældreboliger og ungdomsboliger der er almennyttige. 

Betyder det ikke, at vores andel af almennyttige boliger stiger? 

Jeg kunne godt se, at vi også bygger handicapboliger. Har fået 6 likes  

Der er ingen billige boliger til de unge under uddannelse 

Bliver de almene lejligheder renoveret? Der mangler ro i eget hjem. Om dagen knirker gulvet og om natten 

vågner man mange gange pga. høje lyde fra gulvet.   

Det ville være en god idé, hvis der blev bygget nogle private ejerboliger eller lejeboliger, hvor læger og 

mindre erhverv kunne flytte til, så de ikke optager de almene boliger i højhusene. Det er svært for andre at 

komme ind.  

 

Veje, stier og mobilitet (herunder tryghed) – i alt 38 bemærkninger 

Husk mere lys, så man ikke skal være bange for at besøge Brøndby Strand.  

Ønske: Lys på stierne i strandparken, så de kan bruges til motion både morgen og aften i vinterhalvåret. Har 

fået 9 likes . 

Integration af s tog og station center – og en tryg vej at gå på op til parkerne uden biler.  

Der mangler seriøse tiltag for at skabe tryghed omkring s-togs stationen. Specielt udgangen mod syd ved p-

pladserne. Unge hænger om sommeren ud med deres biler, hash rygning osv. Har fået 4 likes  

Genindfør den lokale politi station. Har fået 6 likes  

Flere p-pladser 

Støtter idéen med mere lys i strandområdet. Har fået 6 likes  

Der mangler forhindringer på sidevejene, på cykel-/gangstien nede på Esplanaden, så biler ikke kan komme 

derned og køre 

Folk bliver jo røvet på veje og stier sammen med hash handel.  
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Sammenhængen med resten af kommunen er noget, man måske skal overveje at se på. Den grønne kile er 

skøn, men den kan skabe noget afstand, der sidder i folks bevidsthed. Har fået 3 likes  

Med den måde nogle kører på, ville jeg være utryg ved at have biler, cykler og fodgængere sammen 

Vejbump på Strandesplanaden 

Offentlig transport, genetablering af busrute på Gl. Køge landevej. Har fået 4 likes  

Få nu de parkerede biler væk fra græsrabatterne ved Esplanaden. Det ligner et slumkvarter. Har fået 3 likes 
 

Opdeling af cykel- og gangsti i Strandparken 

Infrastruktur ud af bydelen mod København. Jeg synes det er problematisk, at der er mere end 4 km 

mellem de asfalterede stier, hvis man skal cykle mod København. Der er p.t. landevejen, stien med Avedøre 

og Park Allé. Det må kunne gøres bedre. 

Vi er trætte af at vores biler bliver brændt af  

Nærpoliti tilbage, ja tak. Har fået 4 likes  

Har hørt at Brøndbyvester Boulevard skal have nyt vejnavn til den tidligere borgmesters navn. Det synes jeg 

er en fin gestus, men kunne man ikke droppe ”borgmester” så det kun bliver hans navn med boulevard 

derefter? 

PAB har installeret ladestandere til beboerne 

Vi vil gerne have lamper ved hele Strandvejen ved søen og stranden 

Det haster med ladestandere. Langs Esplanaden er der hundredevis af biler og med garanti mange beboere, 

der vil anskaffe elbil. Men det bliver udskudt fordi der ikke er lademuligheder 

Der mangler et fodgængerfelt ved daginstitutionen Uglebo. Folk kører som sindssyge 

Jeg er træt at biler, der bruger Esplanaden som racerbane. I begge sider.  

Chikaner ved rundkørslen Strandskolevej/Brøndbyvester Boulevard er et stort ønske herfra  

De ældre kan ikke altid komme til toget 

Tour de France rytterne ved indsøerne skal have nedsat deres mulighed for at køre så hurtigt som de p.t. 

gør, man kan ikke høre når de kommer bagfra og de bruger ikke ringeklokken. Har fået 11 likes  

Der bliver kørt ræs på Strandskolevej  

Vigtig pointe omkring trafikken og cyklerne ved indsøerne. Der er trængsel på den smalle asfalterede sti. 

Kan der laves vejbump sådan at cyklerne må sætte hastigheden ned?  

Der er blevet talt om lys og åbne områder, samt tryghed i vores bydel. Hvilke muligheder har vi for at få en 

nærpolitistation i nærheden af bymidten? 

Ved færdsel på stier ved Strandparken ville det hjælpe, hvis man orienterede om link til ”Rådet for sikker 

trafik” da det er blandet trafik.  

Vi mangler at have politi og/eller vagter gående 
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Hvordan tænkes tilgængelighed ind generelt?  

Arbejder I på at minimere den sindsyge kørsel på fx Strandskolevej?  

Kunne det ikke være oplagt med nærpoliti i Brøndby Strand i stedet for i Rødovre? 

Hvad er den fremtidige plan vedr. ladestandere i hele Brøndby Strand?    

Vil der komme betalings ladestandere ved centeret? 

Har aftentrafikken ved p-pladsen i strandparken været berørt?    

 

Bevægelse og rekreative områder – i alt 15 bemærkninger  

Der er mange km stier hvor man kan anlægge muligheder for træning ligesom nede ved stranden 

Jeg tænker det kunne være rigtig godt, hvis Esplanadeparken blev brugt til forskellige muligheder for sport. 

Har fået 2 likes   

Bedre toiletforhold i Strandparken i vinterhalvåret. Har fået 7 likes  

Brøndby Strand mangler flere idræts tilbud til de unge 

Jeg savner at søerne ved strandparken bruges noget mere. Prammene i Maglebæk Sø kunne fx etableres i 

andre søer også.  

Man slår sig ikke ned fordi samtlige bænke er møgbeskidte og fyldt med alger.  

Bruger Esplanadeparken til løb. Er meget glad for grusstien i den nordlige ende 

Udendørs fitness redskaber langs Esplanaden. Har fået 5 likes  

Vi har så meget vi kan lave på hele Esplanaden med leg og butikker og noget for de unge. Arbejdspladser, 

café, madsteder  

Håber ikke de grønne områder bliver plastreret til med byggeri, og slet ikke højhuse. Skulle nødigt komme 

til at ligne Vallensbæk.  

Laver I ikke snart udendørs fitness nede i Esplanaden? Har fået 7 likes  

I KONTRA Brøndbys Kulturklub glæder vi os utrolig meget til at deltage i denne proces. Vi har i forvejen en 

god og sund dialog med kommunen, med boligselskaberne og mange foreninger i Brøndby Strand.  

På vegne af styregruppen for Kulturweekend Brøndby håber vi også at der fortsat vil være plads i 

Byrummet til at skabe fælles arrangementer og aktiviteter på tværs af foreninger og kulturer. Har fået 4 

likes  

Esplanaden bør være mere åben og indbydende. Muligvis ved at det kommer op i samme niveau som 

vejene 

Flere træningsmuligheder ved skaterbanen, hvor børnene opholder sig 
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Bymidten – i alt 18 bemærkninger 

Centeret i Brøndby Strand har brug for et løft med nye butikker 

Apropos de fine visioner fra borgeren, som borgmesteren refererede til i sin indledning – Bymidten er en 

skændsel og bær være første prioritet. Har fået 3 likes   

Centeret skal i den grad opgraderes, så det bliver et hyggeligt center, som man har lyst til at være i. I dag 

går vi kun i Rema – der mangler interessante og fristende butikker, caféer osv. Har fået 2 likes  

Lav et Brøndby Strand Center – LUKKET – så man kan handle uden at blive skræmt over de mange der p.t. 

opholder sig i centeret, både med druk og hash mv. Har fået 3 likes  

Bedre center. Har fået 7 likes  Centrum mangler charme og hygge. Har fået 3 likes  

Bedre center – mere åbent med café og legeplads. Har fået 4 likes  

Vi skal skabe fælles ånd og fællesskab så vi sammen kan passe på Brøndby Strand. Centeret trænger til et 

løft og en oprydning. Ser forfærdeligt ud. Har fået 9 likes  

Bedre parkeringsmuligheder i hele Brøndby Strand og få ryddet op i centeret – der ligger altid affald over 

det hele. Parkering ved Netto burde få nogle nye streger, så folk ikke parkerer som det passer dem. Har fået 

5 likes  

Jeg bryder mig ikke om at være i centeret 

Som så mange andre ytrer bør centeret være 1. prioritet. Forslaget med specialforretninger, delikatesser, 

vin etc. vil være et lækkert tiltag.  

Brøndby Strand center trænger til en betydelig forbedring, svarer til Vallensbæk Station center. Man har 

ikke lyst til at handle i Brøndby Strand center. Har fået 4 likes  

Vi mangler gågade med forskelligt liv, café. Har fået 4 likes  

En opgraderet, måske endda udvidet Bymidte, med butikker og caféer ville være en generator for en positiv 

udvikling af hele bydelen. Har fået 11 likes  

Der er flere og flere der har problemer med at parkere på den store p-plads, som ellers er for alle 

handlende, foran Rema 

Specialbutikker og kvalitetsfødevarer i centeret. Er træt af discount. Har fået 7 likes  

Pust liv i Brøndby Strand Centrum 

Apropos tryghed, kunne det fremmes ved et samarbejde mellem boligselskaber, SSP, kommune og 

kirkesamfund, hvor de køber/lejer sig ind i centeret og danner aktivitetsklubber for de unge.  

Brøndby Strand Centrum burde prioriteres (her menes specielt butiksområdet som ikke har ændret 

udseende i mange, mange år). Moderne caféer, nyt butiksbyggeri (ideelt set nedrivning af de eksisterende 

bygninger). Har fået 7 likes  
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Offentlige funktioner og arealer – i alt 11 bemærkninger 

Ordenlige forhold for de unge, så de ikke flakker rundt. Har fået 6 likes  

Ordenlige forhold så vi ældre ikke skal føle os truet af visse unge mennesker 

Mon ikke løbet er kørt i forhold til at sikre en bedre boligsocial sammenhængskraft i forhold til skolevalg for 

borgerne i Brøndby Kommune?  

Større tryghed for vores børn og unge burde stå allerøverst på prioritetslisten. Dette er en grundlæggende 

forudsætning for et civiliseret samfund.  

Nye møbler til Langebjergskolen  

Så snart den nye gymnastikhal ved Søholtskolen/Brøndby Strand skole står klar, kan vi jo overveje 

samarbejde om lektiecafé. 

Det faglige niveau skal mere end kraftigt op 

Hvad bliver der lavet for børn og unge? 

Der laves intet for ældre 

En svømmehal ville være så rart. Har fået 5 likes  

Har I tænkt på et aktivitetscenter for pensionister for hele kommunen? 

 

Bæredygtighed og klima – i alt 2 bemærkninger  

Bæredygtighed og klima er vigtigt 

Så blomster på de græsarealer som ikke har anden funktion, end bare at være der. Af hensyn til insektlivet. 

Har fået 6 likes    

 

Andet – i alt 12 bemærkninger 

Få Brønden, Kirken, nyt center og ny s-togs station til at passe bedre sammen 

Man kan da ikke bo i Brøndby Strand, så får man våde fødder. Vi indfødte bor ved Brøndby Strand.  

Det er rigtig dejligt at der skal ske et løft af området. Jeg bemærker dog, at der ikke er tænkt inddragelse af 

grundejerforeninger.  

Generel oprydning af skrald alle vegne 

Alt er vigtigt i Brøndby for alt er slidt 

Vigtigt med årligt tilbagevendende events i byrummet, som skal gennemføres i samarbejde med 

foreningslivet, boligafdelinger, Kirken, Brønden, skolen m.fl.  

Der mangler oprydning og fjernelse af affald overalt  

Sidder vist og døjer med dårligt internet. Så hvad med fibernet?  
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Er det manglende kapital, som er den reelle grund til, at I nu forsøger med plan nr. 3 i årene siden ca. 2009? 

Nu er det altså boligselskaberne der primært skal afgøre, hvad de vil have på deres tomter.  

Idræts- og foreningslivet, hvordan vil I inddrage dem i projektet? På vegne af Brøndby Strand 

Gymnastikforening mener vi jo at have en stor opgave i at være til gavn for hele lokalområdet, både i 

forhold til sundhed, fællesskab, integration og beskæftigelse. Har fået 6 likes  

Få meget gerne fat i foreningerne! Vi er klar! 

 

 

Slutteligt ca. 14 bemærkninger fra borgerne med tak for et godt møde!  

 

  


