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Referat af styringsdialogmøde med Nygårdsparken 2020 
 

Tidspunkt: mandag den 15. februar 2021 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Jan Kollemorten 
Afdelingsformand Jon Rønsholt 
Kundechef Lotte Poulsen, Domea 
 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 -3) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingsleder Connie Mikkelsen, Brøndby Kommune 
Juridisk konsulent Jesper Storskov, Brøndby Kommune (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Samarbejde om implementering af Brøndby2030 
2. Opfølgning på udlejningsaftale 
3. Andre generelle emner 
4. Gennemgang af organisationens forhold 
5. Gennemgang af afdelingen 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen til styringsdialogen, og deltagerne præsenterede sig. 
 
Karen Kjeldgaard Petersen gav en kort gennemgang af Brøndby2030 som oplæg til et kommende 
samarbejde. 
 
Brøndby2030 er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse efter en længere politisk proces og 
borgerdialog, der påvirkede den endelige strategis udformning. Der er tale om en strategi i et 10 
års perspektiv, der skal definere retningen for Brøndby Kommune som lokalsamfund. Kodeordet 
for strategiens vision er ”fællesskaber”, ligesom visionen udtrykker en retning. Med henblik på 
udmøntning af strategiens vision er opstillet 5 fokusområder, som vi ønsker at samarbejde med 
boligorganisationerne omkring. 
 
Første fokusområde er flere i uddannelse og beskæftigelse, idet indsatsen har fokus på børn og 
unge.  
 
Andet fokusområde er variation i natur og grønne områder, hvor de almene boligorganisationer 
med deres mange grønne arealer er en samarbejdspartner, som kommunen gerne vil i dialog med. 
 
Tredje fokusområde er mere idræt og bevægelse hele livet, hvor kommunen nu deltager i et 
projekt om bevægelse i regi af DIF og DGI. 
 
Fjerde fokusområde er varierede boligformer, som er et område, der spejler boligpolitikken. 
 



Femte fokusområde er klimavenlig kommune, hvor Brøndby er med i første bølge af 
klimakommuner, og hvor boligorganisationerne er naturlige samarbejdspartnere. 
 
Med afsæt i gennemgangen spurgte Karen Kjeldgaard Petersen, om man kunne se nogle 
samarbejdsflader. 
 
Jon Rønsholt tilkendegav, at han var glad for, at kommunen ville støtte op om energibesparelser, 
set i lyset af de nye effektiviseringskrav i den almene sektor. På forespørgsel fra Jan Kollemorten 
oplyste Kent Magelund, at strategien skal ses i sammenhæng med boligpolitikken. 
Kommunalbestyrelsen ønsker et mere varieret boligudbud, og da der i forvejen er mange almene 
boliger i kommunen, vil nye almene boliger skulle tænkes som ungdomsboliger eller 
seniorbofællesskaber. Lotte Poulsen spurgte konkret til det areal i afdelingen, hvor der ligger en 
lokalplan, og Kent Magelund tilkendegav, at organisationen ikke skulle opgive sine tanker om 
ældrevenlige familieboliger. 
 
Jan Kollemorten spurgte, om Nygårdsskolen kunne genåbnes for de mindre klasser. Kent 
Magelund redegjorde for skolens nuværende brug og oplyste, at der ikke for nærværende er 
planer om at genåbne skolen. En ændret demografi kan selvfølgelig medføre, at der bliver behov 
for det. 10. klasseskolen er meget populær, og det er uden betydning, at Rødovre har en 
tilsvarende skole tæt på. 
 
Lotte Poulsen spurgte i forhold til fokusområdet idræt/bevægelse, om kommunen ville 
medfinansiere faciliteter i boligområdet. Kent Magelund orienterede om status for DIF/DGI-
projektet, herunder at man er ved at identificere målgrupper. Derfor er man ikke så langt endnu.  
 
Punkt 2: 
Jesper Storskov henviste til det fremsendte aftaleudkast og spurgte til boligorganisationens 
holdning. 
 
Jan Kollemorten oplyste, at udkastet var rigtig positivt, og at man havde nogle forslag til ændringer. 
Den generelle andel til fleksibel udlejning bør hæves til 65 %, og de ekstra 10 % henføres til 
kriteriet Seniorer, som i øvrigt ønskes sænket til 60 år. Fortrinsretten til de store boliger ønskes 
givet til den interne venteliste. Lotte Poulsen supplerede med, at man ønsker en rullende tildeling, 
hvilket Jesper Storskov oplyste lå i aftalens ordlyd. På forespørgsel fra Lotte Poulsen oplyste 
Jesper Storskov, at han vil sammenholde den eksisterende aftale med en evt. kommende aftale. 
 
Jan Kollemorten tilkendegav en mere overordnet bekymring for beboersammensætningen i 
afdelingen, idet man både ved de aktuelle udlejninger og i forhold til ventelisten kunne konstatere 
en overvægt af ikke-etniske danskere. Han udtrykte bekymring for ghettodannelse og opfordrede 
borgmesteren til at tage spørgsmålet om forebyggende foranstaltninger op med boligministeren. 
Kent Magelund redegjorde for den kontakt, der havde været med ministeren i forhold til Brøndby 
Strand og om kommunens initiativer i forhold til den bydel. Lotte Poulsen oplyste supplerende, at 
afdelingen ikke er i nærheden af ghettokriterierne, men at der er en generel bekymring for en 
fremtidig udvikling, herunder at børnefamilier vil vælge området fra. Kent Magelund udtrykte, at 
forskelsbehandling på grund af etnicitet aldrig kunne komme på tale, men at kommunen ville holde 
øje med udviklingen, og han mente, at udlejningsaftalen kunne blive en hjælp, således at de nye 
beboere ville være i arbejde eller uddannelse. 
 
Jan Kollemorten henviste til en nylig skudepisode i området, og Kent Magelund oplyste, at det 
tidligere er aftalt med politiet, at de skulle være mere synlige i Brøndbyøster.  
 



Jesper Storskov oplyste afslutningsvis, at kommunen vil vurdere boligorganisationens ønsker til 
ændringer i aftalen og vende tilbage. 
 
Punkt 3: 
Kent Magelund orienterede generelt om Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune er stærkt 
udfordret. Dette skyldes blandt andet den store befolkningstæthed, mange borgere i 
serviceerhvervene, men også sproglige og kulturelle barrierer. Han orienterede endvidere om de 
tiltag, der er i gang, herunder tilstedeværelse af testkapacitet og det nye arbejde med kommunal 
smitteopsporing. Jan Kollemorten tilkendegav, at man i organisationen gjorde, hvad man kunne, og 
det det kunne aflive nogle myter, hvis smittetallene i de enkelte bydele blev offentliggjort. 
 
På forespørgsel fra Jan Kollemorten oplyste Kent Magelund, at han ikke ville arbejde for, at 
Vestegnen kom forret i vaccinationsprogrammet, da han ikke mente, at han var klædt på til at 
afgøre, hvem der skulle først i køen. 
 
Jan Kollemorten spurgte, hvornår parkeringskorpset begynder at uddele bøder, da han mente, at 
parkeringssituationen er meget kritisabel, for eksempel ved stationen og biblioteket. Kent 
Magelund medgav, at forholdene er meget kritisable, hvilket jo netop er baggrunden for det nye 
parkeringskorps, der efter en indledende informationskampagne nu vil uddele bøder. Kommunen 
er nu i stand til at målrette indsatsen.  
 
Punkt 4: 
Regnskab 2019 er ikke behandlet i Kommunalbestyrelsen. 
Beboerdemokratiet fungerer godt, men er noget begrænset på grund af coronaen. Man nåede 
inden nedlukningen at holde kursus for bestyrelserne. 
Der var intet at bemærke omkring beboerklagenævnssager – den ene verserende sag er udløbet 
af et længere forløb, og der er taget hånd om problemstillingen. 
Connie Mikkelsen tilkendegav, at samarbejdet omkring boliganvisningen er godt. 
 
Punkt 5: 
Jon Rønsholt oplyste omkring beboerdemokratiet, at det fungerer, og at der holdes de møder, der 
skal. Lotte Poulsen mente, at digitale mødeformer gav større fleksibilitet og en anden dynamik, 
men at man savnede de fysiske møder. 
Omkring vedligeholdelsen oplyste Lotte Poulsen, at der er udarbejdet en tilstandsrapport, så man 
har styr på de bygningsmæssige udeståender. Hun pegede blandt andet på energiforbedringer af 
klimaskærmen og udskiftning af det et-strengede varmeanlæg. Strategien er at oparbejde 
henlæggelser til at finansiere vedligeholdelsen. 
Jesper Storskov takkede for samarbejdet om den nye lejekontrakt på byggelegepladsen. Jan 
Kollemorten oplyste, at der under byggeriet er sket en del skader, forårsaget af vores entreprenør, 
og Jesper Storskov ville kontakte Kommunale Ejendomme om dette. 
Stien ved Solkær, der ligger på Brøndbyparkens grund, men ikke benyttes af deres beboere, er i 
dårlig forfatning. Der har blandt andet været to faldskader. Det aftaltes, at Nygårdsparken 
kontakter afdelingsbestyrelsen i Solkær, og at Jesper Storskov kontakter Brøndbyparkens direktør. 
 
Punkt 6: 
Intet. 


