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Nyt fra Café Nordlys 

Lørdag den 18. januar slog 

Café Nordlys på Brøndby 

Nord Vej 211 dørene op 

igen. Det blev fejret med 

gratis brunch for beboere i 

Brøndby Nord og Rolands 

Have. Cirka 100 deltog. 

Caféen holder åbent 

mandag og onsdag fra kl. 8-20 (smørrebrød til frokost, aftenbuffet 17-19) og 

tirsdag og torsdag fra kl. 8-14 (frokostbuffet 11-13). Tina og Nadja er de faste 

ansigter i caféen. Dagens menu kan ses på Facebook, eller man kan ringe til 

caféen på 30 84 59 45 og høre, hvad det er. 

Café Nordlys har allerede holdt sit første arrangement – en udsolgt musikaften 

med tre-retters menu. Følg med i menu og arrangementer på caféens Facebook-

side (www.facebook.com/cafenordlysbroendby). Det er også muligt at leje 

selskabslokalet på adressen. 

 
Affalds-øer klar 

Den nye måde at sortere 

affald på er sat i gang i 

Brøndby Nord.  

Affalds-øerne blev taget i 

brug inden jul. Forinden 

var vejledning, grønne 

poser til madaffald og 

tasker til sortering blevet 

http://www.facebook.com/cafenordlysbroendby


delt ud til beboerne. Sorteringsvejledningen kan også ses på afdelingens 

hjemmeside www.bb604.dk. 

Hvis du er i tvivl om, hvor affaldet skal hen, så spørg gårdmændene. Affaldsposer 

må ikke stilles i opgangene. Lukningen af skakter begynder den 18. marts 2020, 

og arbejdet varer cirka to uger.  

 

Få indflydelse  

Datoen for afdelingsmødet i 

afdeling 604 Brøndby Nord 

er den 28. april. Mødet 

finder sted i Café Nordlys, 

og det begynder kl. 18.30.  

Kom og vær med til at få 

indflydelse i din 

boligafdeling. Alle beboere 

får indkaldelse til afdelingsmødet i deres postkasse. 

Mød op, hør hvad der rører sig og vær med til at påvirke hverdagen i din 

boligafdeling. 

 

Sms-service 

Brøndby Boligselskab tilbyder en sms-service, hvor du kan få besked om 

ændringer i driften i Brøndby Nord. Det kan for eksempel være, hvis der bliver 

lukket for det varme vand.  

Du kan tilmelde dig sms-service på www.broendbyboligselskab.dk eller på 

afdelingens hjemmeside www.bb604.dk. Det er også her, du afmelder dig igen. 

http://www.bb604.dk/
http://www.broendbyboligselskab.dk/
http://www.bb604.dk/


Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord: 

Formand for afdelingsbestyrelsen: Brian Stoltz Michaelsen 

Mail: 604.1@bbsel.dk 

Varmemester: Martin Winding 1. mand: Jens Poulsen 

Ejendomskontoret ligger på Nygårds Plads 27, 1. sal. Telefon: 36 75 81 96 

Mail: 604.service@bbsel.dk 

Telefontider:   Personlig henvendelse: 

Mandag:  07:30-08.30  08.00-09.00 

Tirsdag: 07:30-08.30  08.00-09.00 

Onsdag: 07:30-08.30  Lukket 

Torsdag: 14.00-15.30  14.00-17.00 

Fredag:  07:30-08.30  08.00-09.00 

 

Vagttelefon boligselskab (ved akutte skader i tidsrummene  

man-tor 14.30-07.00 og fre 13.00-man 07.00): 21 80 63 73  
  
JP Vagt (ved larm efter kl. 22 eller unødigt ophold  

i kælderen, alle dage 17-06.30):  71 69 83 12 

 

Café Nordlys:     30 84 59 45 

Afdelingens hjemmeside: www.bb604.dk 

Café Nordlys på Facebook: www.facebook.com/cafenordlysbroendby 

Kalender: 

28. april 2020 kl. 18.30: Afdelingsmøde i Café Nordlys 

http://www.bb604.dk/
http://www.facebook.com/cafenordlysbroendby

