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Referat fra 2. møde i Borgerforum for Fremtidens Brøndby Strand 

Tid: Torsdag den 6. maj 2021 kl. 17-18.30 

Sted: Mødet var et digitalt møde over Webex 

 

Medlemmer af Borgerforum: Sadik Yildiz, Marco Bidgau-Davidsen, Sandor/Jytte Piller, Elin Kuijers, Henny 

Pedersen, Lis Ravnkilde, Lonnie Berthelsen, Osama/Mona Siddique, Jørgen Ponn, Kubra Duvarci, Anette 

Pilmark, Anne Marie Due de Fønss, Jakob Ibsen Vedtofte, Pia Sørensen, Lilly Jensen, Ole Machholdt, Poul 

Gaardbo, Hugo Thuge, Kristine Østby, Said Mo El Idrissi, Jens-Erik Pedersen, Line Most, Lærke Honoré, 

Christine S Rosenbeck, Flemming Haahr Vesterbrandt, Manja Johnson, Subhija Mehmedalic, Hanieh 

Musavian, Karsten Ljungkvist, Inger Brandt, Anne von Huth, Simone Westergaard, Joanna Schneider-Tilli, 

Peter Søgaard Andersen, Yusuf Fidan og Palle Bengtsson.  

Deltagere fra Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet: Emma Lorenzen, Karen Bay Lindkvist, Elisabeth 

Wolff og Henriette Rald (rådgiver).  

 

Forud for mødet var fremsendt notat vedrørende ”De indledende rammer for et konkurrenceprogram”. 

På mødets workshopdel blev der arbejdet i fire grupper. De fire grupper gav input til de spørgsmål, der 

foreslås stillet til de tre hold i parallelkonkurrencen.  

 

Fokusområde 1 

Udkast til spørgsmål vedrørende Boliger og beboere: 

• Hvordan styrkes Brøndby Strands attraktivitet ift. at tiltrække tilflyttere og investorer? 

• Hvordan kan mangfoldigheden udfoldes og bruges til at løfte bydelen? 

• Hvordan kan nyt boligbyggeri overordnet set være med til at skabe en mere blandet og 

sammenhængende bydel? 

• Hvor placeres nyt boligbyggeri og hvad bør omfanget være med angivelse af boligtyper, boligantal 

og bebyggelsesprocent i delområder? 

• Hvordan kan de nye boliger understøtte en bedre sammenhængskraft i bydelen? 

• Hvordan kan de nye boliger opføres i en takt, så man sikrer sig imod at de står tomme, når de er 

færdige? 

• Hvordan kan der stilles høje krav til arkitektur og materialer, når der bygges nye boliger? 

• Hvilke principper for bebyggelse, friarealer og trafik/parkering skal gælde for de enkelte 

delområder?  

• Hvordan kan tomterne, gennem helhedsorienterede og velargumenterede bud, udvikles og 

anvendes set i sammenhæng med resten af bydelen? 
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Input fra Borgerforum: 

• Pas på at man ikke får fornemmelse af at føle sig trængt. Vi har ikke ”overskudsarealer” men 

mange græsplæner virker som spild af plads. Gerne blomsterenge og biodiversitet i stedet 

• Græsplæner kan blive til legepladser og rekreative arealer 

• Føler sig tryg ved nybyggeri, men mindre højt. Ikke som i den modernistiske skyline, der består af 

højt – grønt – højt – grønt  

• Byg ikke nødvendigvis på tomterne igen 

• Der mangler sammenhæng mellem byggeri og grønt 

• Nyt byggeri skal bredes ud, varieres i størrelse og højde + anvendelse (studieboliger) 

• Naturen er for gemt, gør den mere synlig 

• Det nye skal være mere farverigt end betonen – og blandet med grønne oaser 

• Det grønne skal anlægges klogt, så man føler sig tryg 

• Obs: Link til Grønby Strand (https://www.brondbystrand.dk/hp4-om-renoveringen-designmanual/)  

• Esplanadeparken bruges for lidt 

• Branding vigtigt – infrastruktur, netværk, arbejde hjemmefra 

• Bofællesskaber, natur, nyttehaver, fællesskab omkring det grønne. Gerne som ejer-/andelsboliger 

med fælleshus osv. 

• 1000-3000 nye boliger er MANGE – måske for mange? 

• Mulighed for at købe sin almene lejebolig? 

• Mere gennemskuelige lokalplaner for eksisterende boliger 

• Der er markant brug for ejerlejligheder/andelslejligheder i Brøndby – også for at holde på de 

ressourcestærke unge 

• Brøndby Strand Parkerne blev bygget som liebhaverboliger med høje huslejer 

• For komplekst formuleret – programmet skal skæres mere skarpt, så vi kommer nærmere et 

realiserbart resultat 

• Grønne arealer – hvor meget grønt areal pr. beboer i Brøndby Strand 

• Der har tidligere også været Langbjergskolen, som nu er lukket – er der brug for en ny skole? 

• Meget støj i området ved Brøndby Strand Skole – pga. musik. Vær opmærksom på ikke at få et 

buldrende kulturliv, som støjer. Unge mennesker slår sig ned med sound boxes – siden 2017. Der 

skal ikke laves feststeder lige op af, hvor folk bor.  

• Er det alle boligkvarterer der skal renoveres? Sådan kan man godt læse visionen.  

• Spændet på 1000 – 3000 nye boliger lyder højt 

https://www.brondbystrand.dk/hp4-om-renoveringen-designmanual/


3 
 

•  Videns-/vækstcenter kan etableres – så der kan tiltrækkes virksomheder. Den nuværende 

erhvervsservice mangler kvalitet 

• Maks. tre etager passer bedst til bydelen 

• Der må gerne være have til boligerne, tagterrasser kan også bruges til dyrkning 

• Der må gerne være plads til en moské i bymidten – og moskéen må gerne involveres i processen 

• Vi kender ikke nogen, der bruger den eksisterende skole  

• Skal den nye skole være en privatskole?  

• Det må ikke ende som i Ørestad, med trøstesløs arkitektur 

• Man skal time udbygningen, så det ikke står tomt 

• Bekymring for meget dyrt byggeri, så ingen har råd til det 

• Parkering er vigtigt 

• Spørgsmålene vækker ikke noget i mig, de er teknokratisk formuleret 

• Noget pænt byggeri og kvalitetsbyggeri 

• Bevare de grønne områder, ikke klistre alt til med beton 

• Tiltrække ressourcestærke tilflyttere og fastholde dem, der er her allerede 

• Et fremtidigt center med boliger 

• Solrød Center er lykkedes med at kombinere erhvervsliv og boliger. Tænk det ind som inspiration 

(gågade, ”landsby”) 

• En REMA 1000 kombineret med olde kolle 

 

Fokusområde 2 

Udkast til spørgsmål vedrørende Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner: 

• Hvordan udvikles bymidten som et bymæssigt knudepunkt med en blanding af handel, boliger, 

erhverv, kulturliv samt offentlige funktioner – både i form af bygninger og byrum? 

• Hvilket byliv skal foregå i bymidten – og hvilke bymæssige funktioner i bygninger og byrum skal 

sikre at bymidten opleves levende og varieret for et bredt spektrum af målgrupper på tværs af 

bydelen? 

• Hvordan kan butiks- og handelslivet i bymidten styrkes, så det på realistisk vis er rustet til at 

imødekomme nutidens og fremtidens handelsmønstre og -behov? 

• Hvordan kan de kommunalt ejede arealer i Brøndby Strand udvikles, så de bliver løftestang for 

udviklingen af bydelen som helhed? 
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• Hvordan sikres gode og realistiske infrastrukturløsninger (herunder parkering), der understøtter det 

byliv, der ønskes og imødekommer trafikale behov i den fremtidige bymidte? 

• Hvordan og hvor kan 1-2 nye daginstitutioner samt arealreservation til en supplerende ny skole 

placeres i bydelen så bymidtens liv og attraktivitet understøttes? 

• Hvordan kan byfunktionernes placering gentænkes set i sammenhæng med bymidten og resten af 

bydelen? 

• Hvilke andre offentlige funktioner (fx regionale funktioner, genoptræningscenter, jobcenter mv.) 

kunne styrke udviklingen af bymidten/bydelen som helhed?  

• Kan kunst og kultur spille en rolle for udviklingen af bymidten? 

• Hvordan kan en fysisk omdannelse af bymidten konkret se ud, når det kommer til spørgsmålet om 

voluminer, tæthed, placering af adgangsveje, varelevering, parkering, byrum osv.? 

 

Input fra Borgerforum: 

• Byfest, tivoli, loppemarkeder, markedsplads, torvedage, udendørskoncerter? Det kunne være 

oplagte aktiviteter i bymidten 

• Kulturweekend (torsdag-søndag) i Esplanadeparken eksisterer stadig 

• Svært at få informationen – hvordan kan dette organiseres? 

• Solrød Center – blanding af erhverv og boliger (Solrød Torvegade) 

• Er det attraktivt at have liberalt erhverv i stationscentre? 

• Stationen er ret utryg – for lidt lys ved den store mørke parkeringsplads. Trafikken ved 

Strandskolevej er farlig og der er handel med diverse. Det betyder noget for tilflyttere at stationen 

er sikker. Vallensbæk er meget mere tryg.  

• Der må gerne være mange små butikker i centeret, og der skal ikke være så meget beton. Det skal 

være grønt og anderledes end typiske centre. Mere liv med restauranter, lægehus og børnehave. Et 

bæredygtigt center.  

• Liv hele døgnet og ”øjne” kunne gøre det mere trygt – en levende bymidte vil afskrække stofhandel 

mv.  

• Bymidten skal være oplyst og behagelig at færdes i – det føles meget utrygt, når det er mørkt. 

Glasdøre og reklamer bliver smadret 

• Butikslivet skal være levende – butikkerne kan både være små og store  

• Det er så utrygt, så det kan være svært at tænke nyt og spændende. Tryghed er basis for at gøre 

det attraktivt 

• Der er brug for nogle ordentlige ressourcer til at sørge for trygheden. I Vallensbæk har de kæder, et 

moderne apotek osv.  

• Man kan kigge på bazaren i Aarhus, der er der gode erfaringer med små butikker sammen 



5 
 

• Se centeret helt anderledes, som både forretninger og boliger. Her kunne vi øge antallet af boliger. 

God ide at lade sig inspirere af Solrød 

• Brønden en del af bymidten 

• Tænk boliger og bofællesskaber ind i bymidten  

 

Fokusområde 3 

Udkast til spørgsmål vedrørende Veje, stier og mobilitet: 

• Hvordan kan infrastrukturen for både hårde og bløde trafikanter optimeres, så bydelens barrierer 

nedbrydes og der skabes bedre fysisk og oplevelsesmæssig sammenhængskraft internt i bydelen og 

til den omkringliggende kommune? 

• Hvordan kan en gentænkning af bil-, cykel- og gangtrafikken understøtte bedre sammenhænge på 

tværs af bykvartererne, flere møder og fællesskaber samt øget tryghed blandt borgere og 

besøgende? 

• Hvordan kan en samlet parkeringsløsning for boligerne i Brøndby Strand Parkerne (hvor den 

nuværende parkering er ”under dæk”), bymidten, stationen, kulturhuset og de nye boliger mv. 

bidrage til en øget bymæssig kvalitet og mindsket utryghed? 

• Hvordan kan forbindelserne styrkes, bl.a. gennem nedbrydning af infrastrukturbarrierer mellem 

Brøndby Strand Parkerne, Esplanadeparken og Brøndby Strand Centrum? 

• Hvordan kan bydelen styrkes ift. bæredygtig mobilitet? 

 

Input fra Borgerforum: 

• Ved Rideskolen er der mange velfungerende, små stier  

• Der mangler blandede trafikårer 

• Nogle steder slutter fortove blindt (Uglebo samt skaterparken) 

• Det er svært at skabe sammenhæng, når S-banen er der 

• Syd for banen er der vej-cykelsti-fortov i ét  

• Det er svært at finde de små skovveje / finde rundt 

• Der mangler offentlige transportforbindelser mod syd 

• Der mangler nogle steder parkeringsmuligheder for gæster i villaområderne 

• Savner spørgsmålet: ”Hvordan kan vi adskille cykler og gående?” 

• Gør noget ved vejene, især Strandesplanaden. Fx nogle chikaner for at forhindre vanvidskørsel 

• Gammel Køge Landevej bør rebrandes og ombygges. Det er tydeligt at se, hvor kommunegrænsen 

ligger 
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• Savner veje på tværs, så man har flere muligheder for at komme til stranden 

• Ladestandere til elbiler 

• Der er mange parkeringsområder, hvis ikke folk behøvede at holde lige uden for deres 

hovedindgang (uenighed i gruppen) 

 

Fokusområde 4 

Udkast til spørgsmål vedrørende Natur, bevægelse og bæredygtighed: 

• Hvordan kan der skabes en samlet udearealløsning på tværs af matrikler med løsning af følgende: 

• Hvordan skabes der yderligere åbning af området mellem Brøndby Strand Parkerne og 

Esplanadeparken? 

• Hvordan kan udearealerne bearbejdes i forbindelse med tomterne der står tilbage efter 

nedrivning? 

• Hvordan kan de grønne områder gentænkes, integreres bedre i bydelen og skabe nye 

sammenhænge mellem delområder? 

• Hvordan kan nye byrum og rekreative arealer placeres strategisk i bydelen, så de skaber mest mulig 

værdi? 

• Hvor skal man koncentrere sin indsats ift. de grønne områder?  

• Hvilke aktivitets- og anvendelsesmuligheder bør knyttes til de enkelte områder?  

• Hvordan kan bydelens natur og rekreative værdier (stranden, skoven, havnen osv.) blive mere 

kendte, så tilflyttere i højere grad tiltrækkes?  

• Hvordan øges biodiversiteten i området?  

• Hvordan kan bæredygtige tiltag fremmes og evt. måles? 

• Hvordan kan Esplanadeparken gentænkes og revitaliseres, så den bliver et aktivt og rekreativt 

åndehul for alle bydelens beboere? 

• Hvor, hvordan og i hvilket omfang kan bebyggelse (både boliger, offentlige funktioner o.l.) placeres 

i Esplanadeparken? 

• Hvor og hvordan kan sammenhængen med de omkringliggende by- og boligområder styrkes og 

barrierer nedbrydes? 

 

Input fra Borgerforum: 

• Husk ikke at planlægge naturen for meget, frugtplantagerne var tidligere uplanlagte 

• Ønske om opdeling af cykler og gående i Strandparken 

• Fedt at så mange bruger Strandparken 
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• Der er sjældent liv i klubberne 

• Hvordan kan Havnen åbnes op? 

• For hver bænk skal der være en skraldespand  

• Strandparken: flere cykelstativer (særligt ved Grønne Stien) 

• Det grønne ved Albjergparken kan med fordel være forbillede for et mere levende og frodigt grønt 

udtryk i hele bydelen 

• Motionsudstyr på ikke-anvendte græsarealer 

• Super naturlegeplads i Valby Parken – det kunne vi også bruge i Brøndby Strand 

• Fælles dyrkningshaver 

• Hvis man bor i Brøndby er fordelen netop det grønne 

• Skraldespandene bør være mågebeskyttet :) og motionsudstyr skal være smartere/bedre end det, 

der er i dag, som (vistnok) aldrig bliver brugt 

• Der mangler gode legepladser – særligt til helt små børn. Dem der er, virker nedslidte  

• Cykelstierne ved stranden er meget smalle – det føles farligt at gå til f.eks. Stranden.  

• Der mangler generelt gode stiforbindelser for gående 

• Der skal være udeområder til alle aldre 

• Der mangler generelt træer og blomster 

• Udendørs aktivitetsområder – også til voksne 

• Stranden skal udnyttes bedre – caféer, restauranter – Vallensbæk udnytter områderne ved 

stranden meget bedre 

• Strandporten mangler at blive opgraderet 

• Ved stranden skal der også være rum for stilhed  

• Kommunen skal være ”Vild med vilje” – men der var meget lidt i Brøndby Strand – det var underligt 

• Vi har mange skønne områder, men det er kun os lokale, der kender dem 

• Vi kunne lære meget af andre, der er gode til at fortælle historien 

• Vis alt det smukke og grønne 

• Gentænk Esplanadeparken, den tænger mest. Gode ideer fra HP4 planen skal tænkes med 

• Der er et højere niveau i bunden af Brøndby Strand Parkerne (mod øst)  

• Tænk natur og bevægelse med ind i centerområdet 

 

 


