
Input fra gruppe 1 – Workshop om fokusområderne

Boliger og beboere: De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger 
for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. 
Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

Ejerboliger og andelsboliger mangler, for at kunne tiltrække folk 

Diversitet og mangfoldighed er ikke udnyttet. Kunne bruges ift. mad og markeder f.eks. 

Bymidten og de fælles byfunktioner: Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og 
erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i 
det hele taget understøtte byomdannelsen. 

Man skal have lyst til at kunne gå ned i bymidten og få en kop kaffe

Kultur og byliv skal ikke kunne ske på bekostning af dem der bor her. Måske mangler der et sted til de unge, hvor de kan udfolde sig?

Børn skal tænkes meget mere ind i bydelen. Naturlegepladsen er fint, men der mangler flere steder. Esplanadeparken mangler steder 
for børn. 

Græsplænen bag Mandalay er et samlingssted for bydelen – det kan opgraderes, måske med fokus på børn. 

Tryghed – i bymidten, særligt stationen og i centeret – måske noget nærpoliti - Enghave station er blevet til Carlsberg St. og det 
fungerer nu rigtig godt. Godt eksempel. Det rigtige design gør rigtig meget. 

Uddannelsesinstitution og erhverv mangler i bydelen 



Brøndby Strand Skole har lav kvalitet, det skræmmer folk væk. God skole er nødvendig for at tiltrække folk. 

Butikslivet skal være mere attraktivt i bymidten. 

Der kunne godt være noget bæredygtig torvehandel/street food

Erhvervscenter for iværksættere mangler 

Veje, stier og mobilitet: Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister 
og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. 
Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes. 

Der mangler lokale busruter til dem der bor langt fra bymidten. Et alternativ til 500s. 

Gammel Køge Landevej er utryg – der mangler fartdæmpning og sikre krydsninger. I nabokommunerne har vejen en meget mere 
indtalende udformning. 

Natur, bevægelse og bæredygtighed: Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens 
mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere 
muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet. 

Stranden skal udvikles med restauranter og legepladser. Der er potentiale for mere aktivitetet. 



Input fra gruppe 2 – workshop om fokusområderne

Boliger og beboere: De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle 
befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til 
arkitektur og kvalitet.

Boliger for alle – må ikke blive grimt

Udfordring hvordan boligerne er bygget op – lukker sig om sig selv

Urolig for at mange nye boliger kommer til at stå tomme

Bymidten og de fælles byfunktioner: Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes 
mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen. 

Mange problemer med bymidten, affald, dyr husleje gør det urentabelt at drive forretning

Boligerne i centeret skaber utryghed

Generel utryghed i centeret

Centeret lukker sig for meget om sig selv

Veje, stier og mobilitet: Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal 
gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme 
trafikdifferentiering skal revurderes. 

Mange er glade for sti stisystemerne

Hastighed og utryghed ved de store veje – infrastruktur eller kultur?

Natur, bevægelse og bæredygtighed: Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal 
udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af 
regnvand skal have høj prioritet. 

• Kan I se jer selv i fokusområderne? 
• Hvilke fokusområder er de vigtigste?
• Er det noget, vi har glemt?
• Øvrige bemærkninger eller spørgsmål?



Boliger og beboere: De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering
og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. 
Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. 
Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

Bymidten og de fælles byfunktioner: Centeret skal udvikles til en mere levende og
attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, 
samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det
hele taget understøtte byomdannelsen. 

Veje, stier og mobilitet: Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre
bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i
det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. 
Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes. 

Natur, bevægelse og bæredygtighed: Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, 
både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de 
skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, 
flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet. 

Størst behov for at ændre bymidten
Hvordan kan skolen gøres attraktiv? Skal vi bygge skole, når nu der 
nedlægges skoler? Kan vi opnormere (det er det sociale der er 
problemstilling, ikke det etniske)? Vi har en forudtaget forestilling om 
skolen - OG der er et reelt problem.
Kulturhuset har for lidt kultur. Der er propfyldt, når der endelig er noget. 
Ældrebio i kælderen er ikke godt nok. Brønden har stort potentiale.
Skal Bymidten være lig centeret? Vi har brug for flere butikker, kultur og 
aktivitet

Input fra gruppe 3 – workshop om fokusområderne

Målet er større trivsel for borgerne. 
Det sociale for borgerne - anden idræt end fodbold. Det er dagligdagen, der skal løftes - det er i hverdagen vi skal trives.
Vi skal have lyst til at gå en tur i Brøndby. Vi skal have lyst til at opholde sig her. Og der er allerede gode områder - og
stort potentiale for mere.

Størst potentiale ift grønne. Cyklister ødelægger det for mange - man må 
springe for livet. Også træls for cyklister. Opdeling af stierne! Færre lige 
stræk!

Vi er den eneste strækning på Gl Køge Landevej, hvor der ikke er gjort noget. 
Det er meget tydeligt hvor kommunegrænsen starter og slutter.
Vi har ikke brug for flere parkeringspladser? Hvad skal parkeringsnormen 
være?
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Input fra gruppe 4 – workshop om fokusområderne

Vi har så mange kvaliteter i bydelen – men det er bare ikke tydeligt for udefrakommende! Vores image er den største udfordring ift. at blive attraktive for nye tilflyttere.

Alle fokusområder er vigtige, men er prioriteret med tal nedenfor.

3.

Boliger og beboere: De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. 
Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

Folk er glade for at bo i Brøndby Strand, men det ved andre ikke. Og vi er ikke så gode til at mødes på tværs af boligområder – men hvor skal vi også mødes i dag? 

Mange vælger at flytte væk eller lader være med at vælge bydelen til pga. skolens dårlige ry og kvalitet. Hvis vi skal tiltrække nye borgere og fastholde de unge børnefamilier, er det 
vigtigt med en god skole

1. 

Bymidten og de fælles byfunktioner: Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende 
profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen. 

Centret er virkelig trist! Mange lokale vælger det fra til fordel for andre steder. Centret skal være mere attraktivt, hyggeligt og tilbyde gode oplevelser. Det er vigtigt med gode butikker, 
men miljøet omkring er lige så vigtigt. Man skal have lyst til at komme for at spise, opleve kultur, være et dejligt sted etc.

Kan kunst og kultur spille en rolle i udviklingen af bymidten?

4.

Veje, stier og mobilitet: Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det 
samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes. 

Der er mange steder hvor det ikke er trygt at gå. Der skal være gode og trygge forhold for både børn, unge, familier og ældre, når de skal bevæge sig rundt i bydelen – især til station, 
center og lignende centrale byfunktioner.

2. 

Natur, bevægelse og bæredygtighed: Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber 
mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet. 

Naturen og det grønne er vigtigt i bydelen, men for få bruger det – og folk udefra ved ikke det er der. Det er en vigtig del af at bo i Brøndby Strand at der er nærhed til kyst, natur og 
grønne områder. Det skal vi vise frem!


