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Nye legepladser på vej 

Hvis alt går efter planen, vil der 

i løbet af foråret blive bygget 

nye legepladser flere steder i 

Brøndby Nord. I de to gårde 

mellem lavhusene vil to ældre 

legeplads-områder blive skiftet 

ud, mens der suppleres med 

nye redskaber andre steder i 

gårdene. Det omfatter blandt andet to cykelkarruseller. 

Streetfodbold-banen på det store grønne område ud mod Brøndbyøstervej får en 

panna-bane som nabo, mens græsfirkanten ved Aldi bliver indrettet med motions-

redskaber for voksne. Så er der mulighed for at supplere en tur i beboervaskeriet 

med lidt fysisk træning. Meningen er, at der også skal være adgang til drikkevand 

i området. 

Endelig kommer der 10 nye borde/bænkesæt rundt omkring. De vil være lavet i 

det lette og holdbare materiale komposit. Det er meningen, at der på årlig basis 

skal udskiftes 10 sæt de kommende år. 

Det kræver en bygge-

tilladelse at gå i gang med 

legepladserne, så start-

skuddet til arbejdet vil blandt 

andet afhænge af, hvornår 

den er i hus, men håbet er, at 

beboerne får glæde af de 

nye ting denne sommer. 



Nyt lys over Brøndby 
Nord 

I løbet af februar er udebe-

lysningen i Brøndby Nord 

blevet skiftet ud. Der er 

kommet ny top med LED-

armatur på lygtepælene. På 

parkeringspladserne er 70 

lamper blevet skiftet, mens det 

i de grønne områder drejer sig om 106. 

De nye lamper giver et bedre og mere klart lys – også selv om lyset dæmpes 

mellem kl. 22 og 06. Det skulle gerne øge trygheden ved at færdes i området. Der 

er også andre fordele. Lamperne bruger meget mindre strøm, hvilket er godt for 

både budget og klima. Ifølge beregningerne bliver elregningen 78 procent mindre. 

De holder i længere tid, og regningen til drift og vedligehold er 65 procent mindre 

end på de gamle. Det er Seas-NVE, der står for udskiftning og servicering af 

udebelysning.  

Billedet på forsiden af Brøndby Nord Posten viser den nye udendørs belysning i 

de grønne områder. På et senere tidspunkt vil også de udendørs væglamper i 

afdelingen blive skiftet ud.  

 

 

 

 

 

 



Lysere tider på stien 
langs Roskildevej 

Det er ikke kun på par-

keringspladserne og i de 

grønne områder, det er 

blevet lysere tider. Stien 

langs med Roskildevej er 

blevet mere åben efter en 

tiltrængt beskæring af 

bevoksningen.  

Der er stadig nogle store træer, der på sigt skal fældes, men det arbejde, der indtil 

videre er lavet, har gjort en synlig forskel. Det kan også gøre færdsel på stien til 

en tryggere oplevelse. 

 

Nye skraldespande i Brøndby Nord 

Rundt regnet 60 nye 

skraldespande er kommet op i 

udeområderne i Brøndby Nord. 

De er større end de gamle, og 

de har låg, så mågerne ikke 

spreder affaldet ud i området. 

Husk at disse skraldespande 

kun er til affald fra udeom-

råderne – for eksempel 

ispapiret eller den tomme cigaretpakke, som du skiller dig af med, når du kommer 

gående. Husholdningsaffald skal sorteres og afleveres i affaldsøerne eller 

containergården. Se side 7 for gode tips til sortering af papir og pap samt 

afdelingens hjemmeside for hele sorteringsvejledningen: www.bb604.dk  

http://www.bb604.dk/


Tak for hjælp til juleglæden 

Før jul fik afdelingsformand Brian 

Michaelsen sammen med 

aktivitetsmedarbejder Nicolai 

Westh samlet en lang række 

præmier fra sponsorer til en 

julekonkurrence for børn. 30 børn 

deltog ved at sende en julehilsen til 

afdelingsbestyrelsen. Der var 

præmier til alle deltagerne samt ekstra præmier til de 3, der havde lavet de 

flotteste tegninger til deres julehilsen. 

Følgende har spredt glæde hos børnene i Brøndby Nord. En stor tak for det 😊😊 

• A.M. ApS Gulvservice og 

Glarmester 

• Wiuff Bageri 

• Scooterracks123 – Stativer 

til løbehjul, skateboard og 

cykler 

• Brøndby Shoppen 

• Brøndby IF Junior 

• Brøndby IF Esport 

• Kvickly 

• Bella Mamma 

• Brøndby Nords bestyrelse 

• Frellsen Chokolade 

• Vestbad 

• Beboerforeningen 

• Café Nordlys 

Bryggeriet Skands havde doneret 

øl,  men da det ikke passede så 

godt til en konkurrence for børn, 

valgte afdelingsbestyrelsen at give 

dem videre til beboerne på 

Ældrecentret Nygårds Plads. 

Lejerforeningen gav desuden 3 

gavekort til Kvickly til dem, der 

pyntede deres altan/vindue flottest. 



Online wellness hittede 

46 beboere i Brøndby Nord tog 

imod et tilbud om online 

wellness. Det var organiseret 

af Brøndby Boligselskabs 

aktivitetsmedarbejder Nicolai 

Westh. Wellness-pakken 

indeholdt fodbadesalt, ansigts-

maske og links til smoothie-

opskrift, yoga og afslappende musik. En stor tak til sponsorerne, der var Sæbe-

værkstedet og Light of Lotus. 

Normale aktiviteter, hvor beboerne kan møde hinanden, er ikke mulige på grund 

af corona, så Nicolai havde lagt hovedet i blød for at finde på noget, der kunne 

lade sig gøre, og det blev godt modtaget. 

 

Følg med i aktiviteterne 

Når det bliver muligt igen, vil fokus 

selvfølgelig være på aktiviteter, hvor 

beboerne kan møde hinanden. Hvis du 

vil følge med i, hvad Nicolai finder på, 

kan du melde dig ind i denne gruppe på 

Facebook: Aktiviteter i Brøndby 

Boligselskab afdeling Brøndby Nord. 

 

 

 



Hvad er papir? Hvad er pap? 

Det går godt med at sortere. Men der er 

steder, hvor pap bliver smidt til papir-

affald. Billedet viser indholdet af en af 

papir-beholderne i Brøndby Nord. Der er 

en del pap. Det betyder, at der skal 

betales en ekstra afgift til sorterings-

anlægget. Det er vigtigt, at der bliver sorteret rigtigt, for ellers betyder det ekstra 

udgifter. 

Hvad skal i papir-beholderen? 

• Papirark/sider 

• Aviser  

• Blade 

• Kuverter 

• Reklamer 

Hvad skal i pap-beholderen? 

• Rent og tørt karton og pap 

• Pap og karton med madrester skal til restaffald 

• Papkasserne skal tømmes for flamingo og plast og klappes sammen 

Hvad med pap, der er for stort til beholderen? 

• Store papkasser skal afleveres i containergården 

Dette må hverken komme i papir eller pap – det skal i restaffald 

• Pizzabakker 

• Mælke- og juicekartoner 

• Flamingo 

• Vådt/beskidt pap 



Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord: 

Formand for afdelingsbestyrelsen: Brian Michaelsen 

Mail: 604.1@bbsel.dk 

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

Skriv til ejendomskontoret på 604.service@bbsel.dk 

 

Telefontider:    

Mandag:  07:30-08.30  

Tirsdag: 07:30-08.30    

Onsdag: 07:30-08.30   

Torsdag: 14.00-15.30   

Fredag:  07:30-08.30  

Ejendomskontoret er p.t. lukket for personlig henvendelse på grund af corona-
situationen – ring eller skriv en besked. 

 

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):   71 69 83 12 

 

Café Nordlys (p.t. kun take away på grund af corona):  30 84 59 45 

Afdelingens hjemmeside: www.bb604.dk 

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

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

