
Sagsbeh.: Jesper Storskov 

sags nr.: S2015-46486 

Dokumentnr.: D2020-27205 

Dato: 07-12-2020 

 

Referat af styringsdialogmøde med Brøndbyparken 2020 
 

Tidspunkt: mandag den 14. december 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Brian Nissen, Brøndbyparken 
Direktør Esbern Ott, Brøndbyparken 
 
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 
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 de enkelte afdelinger 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Pkt. 1: 
Kent Magelund indledte med en velkomst og præsentation af kommunens deltagere. Connie 
Mikkelsen har siden sidste møde overtaget ledelsesfunktionen i forhold til boliganvisningen i 
Borgerservice. 
 
I forhold til strategien Brøndby2030 var det planen at orientere generelt på det indkaldte 
fællesmøde i oktober, som desværre måtte aflyses. Derfor gav Peter Kjærsgaard Pedersen en kort 
gennemgang 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 af fokusområderne spurgte Peter Kjærsgaard Pedersen, om 
Brøndbyparken kunne se nogle samarbejdsflader. Esbern Ott tilkendegav, at Brøndbyparken 
kunne se sig selv i alle emnerne, da det ligger i organisationens DNA, og nævnte fokus på energi 
og CO2 besparelser. Brian Nissen supplerede med oplysning om projekt med biodiversitet og det 
nye fælleshus Parken, som bl.a. rummer LAR-elementer. 
Esbern Ott spurgte til kommunens holdning til ladestandere, og Kent Magelund oplyste, at 
kommunen overvejer en samlet strategi på området – der er også efterspørgsel fra 
erhvervsvirksomhederne. Esbern Ott oplyste supplerende, at man i det nye parkeringsareal ved 
Gillesager trak føringsrør, så der er forberedt til ladestandere. Der er også ønske om ladestandere 
i afd. Brøndbyøster Torv. 
 
Punkt 2: 
Jesper Storskov konstaterede, at der var principiel enighed om en aftale. Jesper Storskov sender 
et opdateret aftaleudkast til Esbern Ott.  
 
Punkt 3: 
Covid-19: 
Kent Magelund orienterede generelt om status på Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune 
er stærkt udfordret, herunder om de igangværende tiltag. Han tilkendegav håb om, at vaccinen er 
på vej. Esbern Ott oplyste, at man havde intensiveret rengøring og afspritning i alle afdelinger. 
Desuden har man formået at skærme personalet, så der ikke har været Covid-tilfælde blandt de 
ansatte. 
 
Andre emner: 
Brian Nissen oplyste, at ulovlig/uhensigtsmæssig parkering på Bredager er et stort problem, som 
blandt andet er til gene for beboerne og for de børn, der færdes til og fra skole. Kent Magelund 
oplyste, at man er ved at opstarte kommunalt parkeringskorps, som kan målrettes 
problemområder, og at han var enig i, at skolevejen skal være sikker. 
 
Esbern Ott tilkendegav, at der er massive kriminalitetsproblemer, især i området omkring 
Brøndbyøster Torv, med åbenlys hashandel og personer med truende adfærd. Beboerne føler sig 
meget utrygge. Organisationen har overvejet vagtværn, men mener, at der er tale om en 
politiopgave, som der desværre ikke tages hånd om fra politiets side. Kent Magelund oplyste, at 
der er meget fokus på dette i Kredsrådet. Brøndby er udpeget til en særlig indsats, og der er stor 
bevågenhed på de nævnte problemer fra politiets side, selvom borgerne måske ikke opdager det. 
Hashhandlen flytter rundt og er et stort problem i flere kommuner. Brian Nissen gjorde opmærksom 
på, at der er tale om åbenlys handel, som man kan følge med i fra altanerne. Esbern Ott 
tilkendegav, at man måske kunne opfordre politiet til en lidt mere imødekommende attitude over for 
borgerne, hvilket Kent Magelund ville gå videre med. På forespørgsel fra Esbern Ott om 
politiskolens eventuelle indsats oplyste Peter Kjærsgaard Pedersen, at kommunen vil gå videre 
med dette. 
 
Esbern Ott nævnte problemer med affaldsoperatøren Remondis og spurgte til kommunens 
strategi. Peter Kjærsgaard Pedersen oplyste, at kommunen var klar over problemerne og ville 
prøve at løse dem ved en udbudsrunde. Det skønnes urealistisk at hjemtage opgaven, da 
opgaveløsningen vil blive for sårbar. Brian Nisssen oplyste, at Remondis ødelægger containere og 
fortove med deres materiel. 
 



 
Punkt 4: 
Der var ikke bemærkninger til regnskabet, der udviste et stort overskud på grund af en 
engangsindtægt. Esbern Ott oplyste, at overskuddet tilbageføres til afdelingerne via tilskud til 
konkrete projekter. 
Beboerdemokratiet er velfungerende, og der er løbende udskiftning. Der er fortsat en kreds af 
meget kritiske beboere. 
Der er intet nyt i forhold til beboerklagenævnssager. Retssag om vedligeholdelse af haver blev 
vundet i Boligretten. 
Connie Mikkelsen tilkendegav, at der er tilfredshed med samarbejdet om boliganvisningen.  
 
 
Punkt 5: 
Punkt 5.a. Bredager/Gillesager 
Skema C for helhedsplanen er nu klar og vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen til februar. 
Der er bankelyde fra varmtvandsrørene, og denne sag undersøges nu. 
Kloakprojektet kører nu, og det samme gør projektet med parkering langs Gillesager. 
Beboerdemokratiet: alt ligger stille på grund af corona. 
 
Punkt 5.b.Brøndbyøster Torv 
Renoveringen er afsluttet – dog mangler asfalt. Bestyrelsen er interesserede i ladestandere. 
Afdelingen er kommet i mål med renovationsløsningerne, men nu kommer der nye krav. Det 
overvejes at nedlægge nedstyrtningsskaktene. 
Bestyrelsen er meget aktiv. 
 
Punkt 5.c Nykær/Solkær: 
Kloakrenoveringen er afsluttet, og den har kørt upåklageligt både teknisk og økonomisk. Der 
arbejdes fortsat med betonskader på højhuset, idet forventningen dog er, at det kan håndteres 
over driften.  
Beboerdemokratiet: der er nye i bestyrelsen, og organisationsbestyrelsen støtter op om 
bestyrelsen. 
 
 
Punkt 6: 
Intet. 
 
 


