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Referat af styringsdialogmøde med PAB 2020 
 

Tidspunkt: tirsdag den 9. februar 2021 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Næstformand Kai Dinesen 
Direktør Kasper Nørballe, FA09 
 
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 

a. Covid 19-indsats 
b. Udviklingsplan Brøndby Strand 

4. Gennemgang af de enkelte afdelinger 
5. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Pkt. 1: 
Kent Magelund indledte med en velkomst. Connie Mikkelsen har siden sidste møde overtaget 
ledelsesfunktionen i forhold til boliganvisningen i Borgerservice. 
 
Peter Kjærsgaard Pedersen 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 af fokusområderne spurgte Peter Kjærsgaard Pedersen, om PAB 
kunne se nogle samarbejdsflader. Kasper Nørballe oplyste, at der skete mange ting i afdelingerne, 
som spiller ind i strategien, for eksempel etablering af ladestandere og køb af el-bil til driften. Den 
boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand har jo også fokus på uddannelse. Kai Dinesen mente, at 
biodiversitet kan blive en del af udviklingsplanen for bydelen, og at der for afd. 7 kunne tænkes 
LAR ind i helhedsplanen, ligesom man kunne se på det grønne strøg langs volden. Der fulgte en 
generel drøftelse af de unges tilknytning til foreningslivet, herunder at foreningerne måske skulle 
arbejde på en anden måde, og at kommunen kunne støtte op om de unges foreningsdeltagelse. 
Kent Magelund tilkendegav, at hvis man fandt de rigtige tilbud, så er de etniske unge også 
interesserede, og han pegede på Svanholm som en succesfuld klub. Det handler om at få ideerne 
og bringe tilbuddene til de unge.  
 
Punkt 2: 
Udlejningsaftalen er indgået i efteråret 2020, og der er derfor ikke tilstrækkelig erfaring til en 
evaluering på nuværende tidspunkt. Aftalen er implementeret for afd. 8, mens der stadig er 
midlertidig udlejning i afd. 7. På spørgsmål fra Connie Mikkelsen oplyste Kasper Nørballe, at der vil 
være midlertidig udlejning i afdelingen hen i 2022 eller indtil helhedsplanen er afklaret. 
Connie Mikkelsen tilkendegav i øvrigt, at der er et fint samarbejde i det daglige. 
 
Punkt 3: 
3.a. Covid-19: 
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. Kasper Nørballe oplyste, at man i boligorganisationen videreformidler 
kommunens information og gør forskellige tiltag i afdelingerne. Kent Magelund udtrykte håb om, at 
vaccinationerne snart kommer godt i gang, og at det sociale liv er meget vigtigt. 
 
2.b. Udviklingsplan Brøndby Strand: 
Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede overordnet om arbejdet med udviklingsplanen for Brøndby 
Strand, herunder mål og rammer, proces og indsatsområderne. Kasper Nørballe orienterede om 
boligorganisationernes proces for behandling af samarbejdsaftalen og organisering af opgaven, 
idet den sekretariatsmæssige betjening af de forskellige styregrupper måske skulle samtænkes. 
Peter Kjærsgaard Pedersen udtrykte glæde over, at boligorganisationerne kaster sig ind i arbejdet, 
og at udviklingsplanen er en mulighed for at lave noget rigtig godt i bydelen.  
 
Punkt 4.a. Afd. 7 
Der er et mindre overskud på regnskabet. 
Beboerdemokratiet er velfungerende, men coronaen har lagt en dæmper på den sociale aktivitet. 
Helhedsplanen har fået et foreløbigt tilsagn fra Landsbyggefonden, og man skal nu finde den 
rigtige løsning for bebyggelsen. PAB har bevilget 700.000 kr. til en gennemgribende 360o analyse 
af renoveringsbehovet og de mulige løsninger. Lejerbo har delt erfaringer fra nabobebyggelsen 
Dammene, der har undergået en større renovering. 
 
Punkt 4.b. Afd. 8: 
Intet at bemærke til regnskabet. 
Der er nu kommet en afdelingsbestyrelse, der fungerer godt. Der laves pt. beboeraktiviteter i den 
tidligere institution Klydebo. 



Nedrivningen skal snart opstarte, og boligerne i højhusene nedlægges officielt pr. 1. marts, 
hvorefter de overdrages til nedriveren Kingo Karlsen. 
Renovering af lavhusene ligger 6-7 år ude i fremtiden. 
 
 
Punkt 5: 
Kai Dinesen takkede for det gode samarbejde på tværs af kommunen, og Jesper Storskov 
udtrykte, at man fra kommunens side er meget tilfreds med det daglige samarbejde. 
 
 


