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Kære borgere i Brøndby
Brøndby er et skønt sted, og det har omverdenen i den grad fået øjnene
op for. Vi oplever stor interesse for at investere og bygge boliger i
Brøndby.
Kommunalbestyrelsen har i samarbejde med borgere, medarbejdere
og eksterne eksperter fundet Brøndbys første samlede strategi, som
skal sætte retningen for, hvad vi både som politikere og organisation
skal arbejde hen i mod. Visionen, som er overliggeren til den store
strategiproces, lyder således:
Brøndby 2030 – Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab,
som borgerne er stolte af og aktive i.
Vi har valgt disse fem fokusområder for at realisere vores vision:
• Flere i uddannelse og beskæftigelse
• Større variation i natur og grønne områder
• Mere idræt, sport og bevægelse hele livet
• Mere varierede boligformer
• Mere klimavenlig kommune
Ordlyden i visionen og fokusområderne betyder at vi internt skal arbejde
og samarbejde på nye måder, så vi får skabt nye løsninger for borgerne.
Hvad gør vi for at udvikle Brøndby?
Der er mange spændende projekter over alt i Brøndby. I Kirkebjerg har
vi fx lagt hovedlinjerne for, hvordan den nye bydel skal udvikle sig fra
erhverv til et levende boligområde med op til 2.000 boliger. Der er også
boliger på vej ved Banemarksvej – her omdanner vi et industrikvarter til
et nyt boligområde.

At så mange investorer ser muligheder i at bygge nyt i Brøndby, skyldes
i høj grad den kommende letbane, der står klar i 2025.
Vi bygger også nyt til de ældre. Vi får nemlig flere og flere ældre medborgere i Brøndby og de skal have en værdig ældreomsorg. Gildhøjhjemmet er ikke længere tidssvarende, og derfor har vi planlagt at
bygge et nyt bæredygtigt ældrecenter i Vesterled, der efter planen skal
stå klar i 2024.
Vi har også taget vigtige skridt i rejsen mod en decideret Sportsby, så
det bliver en gevinst for Brøndby med flere oplevelser og nye jobmuligheder. Vores ønske er, at området omkring Brøndby Stadion bliver et
unikt samlingspunkt, hvor institutioner og virksomheder, der alle arbejder med idræt, træning, sundhed og oplevelser ligger side om side.
Den fortsatte sunde økonomi
Brøndby har en god økonomi, hvor der er godt styr på budgetterne. Vi
havde budgetteret med et kassetræk på 36,3 mio. kr. Efter kommunens
udgifter er afholdt, er det samlede resultat et overskud på 67,6 mio. kr.,
som vi kan lægge i kassen.
For at vi også i fremtiden har en god økonomi, så har vi i kommunalbestyrelsen vedtaget en ny økonomisk politik. Den skal sikre, at vi fortsat
er en kommune, der kan yde en god service på baggrund af en økonomi i balance.

Kent Magelund
Borgmester

Nyt plejecenter i Vesterled
Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018, at kommunens nye ældrecenter skal placeres i Vesterled. Byggeriet skal indeholde 152 boliger, og
arbejdet er for alvor startet i 2019.
For at optimere projektet i forhold til brugernes behov, er der afholdt flere interessentmøder og brugerworkshops. Her har temaerne bl.a. omhandlet optimal
udnyttelse af fællesarealer og effektivisering af personalets arbejdsgange.
Nu arbejdes der på at omsætte de relevante inputs, da det skal ende ud i et
byggeprogram samt dispositionsforslag, som skal danne grundlag for den videre proces. Der arbejdes ligeledes med de trafikale forhold og udvendige arealer.

Så langt er vi med Letbanen langs ring 3

Årets driftsresultat
Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af kommunens indtægter, driftsindtægter, finansielle poster og anlægsudgifter. Kommunens samlede resultat viser et overskud på 67,6 mio. kr. Det fremkommer af den ordinære drift bidrager med et
overskud på 172 mio. kr., som modsvares af et anlægsforbrug af 75 mio. kr. og indtægter fra forsyningsvirksomhed på 7 mio. kr.

Letbanen strækker sig fra Lyngby-Taarbæk Kommune
til Ishøj Kommune og forventes at åbne i 2025. I 2019 er
der brugt en række kræfter på at assistere med letbanens
ekspropriationer til projektet langs letbanetracéet. Derudover er der undersøgt ledningsnettet, påbegyndt de første
ledningsomlægninger og startet myndighedsdialogen om
detailprojektet.
I 2020 forventes lokalplanforslag for den kommende letbaneforplads på denne lokalitet også at blive sendt i høring.
Borgerne kan derefter se nærmere på kommunens tanker
for områdets udvikling og komme med deres bemærkninger
hertil.

Vidste du at ...
Børn:
Efter afsluttet om- og udbygning er de
nye vuggestuepladser i Vesterled taget
i brug. Dermed er alle kommunens
daginstitutioner nu aldersintegrerede
og tilbyder pasning af børn i hele 0-6 års
intervallet.
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