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Masser af grønt arbejde  

Der er blevet tyndet ud i det grønne i 

Brøndby Nord i løbet af foråret. Blandt 

andet er der blevet fældet birketræer 

flere steder for at lette foråret for dem 

med allergi. Træer og buske langs 

Borgmesterstien er også blevet 

beskåret kraftigt, så der er bedre 

oversigt på stien. 

Hegnet mod Brøndbyøstervej er 

blevet rettet, og snart går plantning af 

kirsebærtræer i gang. Et af de næste 

skridt er nye legepladser.  

 

Nordlys er åben igen 

Den 2. juni genåbnede Café 

Nordlys efter corona-lukningen. 

Caféen har samme åbningstider 

som tidligere (mandag og onsdag 

8-20, tirsdag og torsdag 8-14), 

men buffet er afløst af 

smørrebrød til frokost og dagens 

ret til aften. Menuen kan ses på 

caféens Facebook-side og på infoskærmen.  

Også ejendomskontoret på Nygårds Plads er genåbnet efter corona-lukningen. 

Husk dog, at du stadig kan ringe eller skrive en mail i stedet for at møde personligt 

frem. Kontaktoplysningerne kan ses på bagsiden af Brøndby Nord Posten. 



Lad være med at fodre måger 

Falken på billedet var en tur forbi 

Brøndby Nord sidste år. Den havde til 

opgave at skræmme nogle af de 

mange måger væk. Det hjalp. 

Men det hjælper endnu mere, hvis 

beboerne lader være med at fodre 

dem. Mange måger betyder meget 

larm, færre småfugle og spredning af 

affald. 

Især det sidste ville være synd. Brøndby Nord er efter en lidt svær opstart blevet 

god til at sortere affald og bringe det ned i affalds-øerne. Lad os fortsætte det 

gode arbejde med sorteringen. 

 
Maddeling i Brøndby Nord 

Maddeling Brøndby nåede at dele 

overskudsmad ud fra Nygårdskirken én 

gang inden corona. Fra sidst i maj har der 

igen været brød at hente i et 

kælderlokale, som foreningen har lånt 

under Brøndby Nord Vej 87-89.  

Uddelingerne af brød i Brøndby Nord finder nu sted om tirsdagen fra klokken 

17.30 til 18.00. Det er ikke muligt at dele frugt og grønt ud, da det kræver et lokale 

med adgang til vand. Brødet kommer fra Wiuff Bageri i Brøndbyvester. Om 

torsdagen er der uddeling af brød, frugt og grønt fra KREA-klubben under 

Gillesager 266 fra kl. 17.30. Følg med på Facebook-siden ”Maddeling Brøndby”. 



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):   71 69 83 12 

 

Café Nordlys:     30 84 59 45 

Afdelingens hjemmeside: www.bb604.dk 

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

Kalender: 

1. september 2020 kl. 18.30: Afdelingsmøde i Café Nordlys 

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

