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Vision for Fremtidens Brøndby Strand

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes 

og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for 

stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal 

være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, sport og natur.

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med 

mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og 

hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner 

blandes. Et nøgleord er den blandede by.

Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, 

boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre 

aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.



Første borgermøde om Fremtidens Brøndby 

Strand den 3. marts

- 259 kommentarer undervejs

Sammenhængen med 

resten af kommunen er 

noget, man måske skal 

overveje at se på. Den 

grønne kile er skøn, men 

den kan skabe noget 

afstand, der sidder i 

folks bevidsthed. Har 

fået 3 likes 

Husk mere lys, så man 

ikke skal være bange 

for at besøge Brøndby 

Strand. 

Seniorboliger, 

seniorbofællesskaber 

etc. nær offentlig 

transport, forretninger 

og aktiviteter. Har 

fået 3 likes 

Laver I ikke snart 

udendørs fitness 

nede i 

Esplanaden? Har 

fået 7 likes 

En opgraderet, måske endda 

udvidet Bymidte, med 

butikker og caféer ville være 

en generator for en positiv 

udvikling af hele bydelen. 

Har fået 11 likes 





Strandparken gør stedet til en perle i Danmark

Der er problemer med åbenlyst salg af ulovlige stoffer på offentligt tilgængelige 

arealer

Vi er gode til at have ja-hatten på i Brøndby Strand. Hvis nogen kommer med 

en god idé – så er der ofte nogen, der gerne vil være med

De mange forskellige typer af mennesker i Brøndby Strand er en styrke

Vi er gode til at samarbejde på tværs af interesser, kultur, etnicitet og religion

Væk med nuværende vejsystem. Væk med elefant stierne

Der mangler tryghedsskabende belysning i Esplanaden og i boligområderne

Vi mangler et stort foreningshus i Brøndby Strand, hvor alle klubber kan 

holde møder og spise sammen og lære folk fra andre kulturer at kende

Brøndby Strand Centeret er ikke særlig spændende/ indbydende

Den årlige Kulturweekend, Store Legedag og Kulturnatten er en kæmpe styrke



Medlemmerne af Foreningsforum 

- Er repræsentanter for nogle holdninger

- Har mulighed for at påvirke processen

- Kan hjælpe med til at vurdere anvendeligheden af idéerne

- Forventes at sige det højt, hvis de har spørgsmål eller undrer sig

- Deltager konstruktivt og har en god tone

- Må meget gerne være bindeled og tale med naboerne

- Må meget gerne deltage aktivt på Facebook

- Må meget gerne sætte sig aktivt ind i projektet (foranalysen mv.)

- Har hverken et bestiller- eller et udførelsesansvar 

Hvad er Foreningsforums rolle?



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. 

Udkast til fokusområder



Fremtidens 

Brøndby StrandKl. 17.40 – 18.10: Workshop om fokusområderne

Navn: Repræsentant for:

Michael Hald Jacobsen Brøndby Strand Kirke

Mikkel Ejsing Brøndby Strand Kulturweekend

Thomas Hvid Rema 1000 i Brøndby Strand

Verner Rath Ældresagen Brøndby

Carsten Damslund Jensen
Fyrmestervejens G/F + BSI Badminton

Martin Stig Westergaard Poulsen G/F Styrmandsvej

Leif Sønderby
Høreforeningen, Brøndby 



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. 

• Kan I se jer selv i fokusområderne? 

• Hvilke fokusområder er de vigtigste?

• Er det noget, vi har glemt?

• Øvrige bemærkninger eller spørgsmål?



SPØRGSMÅL ?
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Borgerinddragelse i 2021

Følg med på:

• https://www.brondby.dk/brondbystrand

• Facebookgruppen 

‘Fremtidens Brøndby Strand’

• Strandboxen – åbner ved Brønden i 

starten af maj

Borgerforum - ansøg inden 15. marts læs 

hvordan på hjemmesiden og i 

facebookgruppen.

Strandboxen

åbner ved Brønden i starten af maj 2021

Følg med på Facebook – Fremtidens 

Brøndby Strand

Følg med på 

www.brondby.dk/fremtidensbrondbystrand

På gensyn i midten af maj.

http://www.brondby.dk/fremtidensbrondbystrand


TAK FOR I DAG


