
Brøndby Nord Posten 
 

 

2. nummer, 2. årgang, juni 2021 

Læs i dette nummer: 

Anlæg af legepladser begynder 

Café Nordlys er åben for spisning igen / Afdelingsmøde 1. september i Kilden 

Sådan søger du om nyt køkken efter den kollektive råderet 

Nye gårdmænd i Brøndby Nord / Brøndby Nord-dagen vender tilbage 

Fodbold om onsdagen / Højt græs 

Maddeling Brøndby er i gang igen 

 

Brøndby Nord Posten udsendes af afdelingsbestyrelsen i Brøndby Boligselskabs 
afd. 604 Brøndby Nord 

 



Anlæg af legepladser begynder 

Anlægget af nye legepladser og motionspladsen ved Aldi begynder i uge 24 (midt 

juni). Det er firmaet Hags, der står for anlægget, og det betyder, at der vil være 

udeområder, der er spærret af i en periode, mens arbejdet står på. Vi glæder os 

til, at det står færdigt i løbet af sommeren.  

Afdelingsbestyrelsen arbejder desuden på at etablere et kælderrum, der kan lånes 

til børnefødselsdage. 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere i afdeling 604 
Brøndby Nord en rigtig dejlig sommer. 

 



Café Nordlys er åben for 
spisning igen 

Den 6. maj genåbnede Café Nordlys for 

spisning i caféen for første gang i et 

halvt år. Adgang til spisning i caféen 

kræver coronapas og mundbind, når 

man går og står i lokalerne. 

Caféen har gennem corona-nedlukningen været åben for afhentning af take away, 

og det har været en succes. 1854 salg af mad har caféen registreret i år frem til 

genåbningsdagen. Især flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål var en 

aftenmenu, der hittede. 

Efter lempelsen af forsamlingsforbuddet er der også rift om selskabslokalerne. 

Der er kun enkelte ledige weekender resten af året.  

Mandag den 21. juni fra kl. 17.00-19.30 holder Café Nordlys sommerfest med 

mad og musik med party-duoen Uno Duo. Menuen lyder på lakseroulade, fyldt 

svinemørbrad og citronmousse. Billetter kan købes i caféen fra 7. juni indtil 18. 

juni eller så længe lager haves. Sommerfesten kræver også coronapas og 

mundbind. 

 

Afdelingsmøde 1. september i Kilden 

Afdelingsbestyrelsen glæder sig til, at vi igen bliver i stand til at holde 

afdelingsmøde. På grund af corona-pandemien har der ikke været holdt 

afdelingsmøde siden foråret 2019. 

Afdelingsmødet for afdeling 604 Brøndby Nord finder sted onsdag den 1. 

september kl. 18.30 i Kulturhuset Kilden. Dagsorden og indkaldelse af forslag 

deles ud senest 4 uger før mødet. 

Vi glæder os til at se beboerne til afdelingsmødet. 



Sådan søger du om nyt 
køkken efter den kollektive 
råderet 

I Brøndby Boligselskabs afdeling 604 

Brøndby Nord er der mulighed for at få 

nyt køkken over den kollektive råderet. 

Dette er en vejledning i, hvordan du 

søger om nyt køkken efter den kollektive råderet.  

Er du interesseret i et nyt køkken efter den kollektiver råderet, skal du sende en 

mail til administrationen i Brøndby Boligselskab på BB@lejerbo.dk Du skal oplyse 

navn, fuldstændig adresse og telefonnummer. 

Mailen er samtidig en tilladelse til, at administrationen i Brøndby Boligselskab jfr. 

reglerne om GDPR (databeskyttelse) må videregive dit navn, din adresse, din 

mailadresse og dit telefonnummer til HTH og dennes underleverandører. 

Når du modtager en bekræftelse på ansøgningen, er du sat på venteliste for nyt 

køkken. 

En sælger fra HTH vil senere kontakte dig med henblik på valg af køkken og 

opmåling af køkken. Derefter laver HTH et tilbud, som du gennemgår med 

sælgeren.  

HTH sender derefter tilbuddet til administrationen til endelig godkendelse. Når det 

er godkendt, sender administrationen det til dig til underskrift og med oplysning 

om forventet huslejetillæg. Din underskrift er en accept af både tilbuddet og 

huslejetillæg.  

Når administrationen har modtaget det underskrevne tilbud, kontaktes HTH, som 

planlægger resten af processen vedr. køkkenet.  

 

mailto:BB@lejerbo.dk


Nye gårdmænd i 
Brøndby Nord 

Den 1. april 2021 begyndte to 

nye gårdmænd i Brøndby 

Nord 

Allan Hausmann har blandt 

andet været ansat i Vej og 

Park i Ballerup Kommune og 

haft eget firma. Inden han 

begyndte i Brøndby Boligselskab, var han ansat som teamleder hos Ballerup 

almennyttige Boligselskab i Grantofteparken. 

Michael Hamstrup er oprindeligt 

udlært mekaniker. Han er også 

selvlært pladesmed og rustfri 

smed. Færdighederne har han 

været med til at give videre som 

underviser på teknisk skole. 

Senest har han erfaringer fra 

andre job, der har med drift af 

ejendomme af gøre – blandt andet 

i DAB. 

 

Brøndby Nord-dagen vender tilbage 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på at afholde Brøndby Nord-dagen den 21. august 

2021, hvis corona-situationen tillader det. 

 

 



Fodbold om 
onsdagen 

Om onsdagen fra 

kl. 16-17 står 

Brøndby 

Boligselskabs 

aktivitetsmedarbej-

der Nicolai klar til at 

spille fodbold med 

børn og unge i 

Brøndby Nord. Det sker på fodboldbanerne ved Aldi. Det er bare at møde op til en 

hyggelig times fodbold, hvor du kan få pulsen lidt op og sved på panden. 

Fodboldtræningen er både for piger og drenge. 

Hvis du har spørgsmål angående træningen, kan du kontakte Nicolai på 

niw@lejerbo.dk 

 

Højt græs  

Ejendomskontoret 

eksperimenterer med at lade 

græsset gro på nogle mindre 

arealer i afdelingen. Det gælder 

for eksempel striben med højt 

græs langs med hegnet ud mod 

Brøndbyøstervej. Meningen er, 

at bæltet med højt græs – og hvad der ellers måtte vokse der – skal bidrage til 

bedre biodiversitet. Biodiversitet handler om at give grobund for og levesteder til 

flere forskellige arter af planter og dyr. Gårdmændene har altså ikke glemt at slå 

den sidste del af græsset – det er vildt med vilje. 

mailto:niw@lejerbo.dk


Maddeling Brøndby 
er i gang igen 

Den 26. oktober sidste år 

lukkede Maddeling 

Brøndby ned for den 

ugentlige brøduddeling i 

kælderen med nedgang 

mellem Brøndby Nord Vej 

87 og 89. Det skete, fordi 

antallet af corona-smittede steg, og forsamlingsforbuddet blev skærpet.  

Den 22. april kunne de frivillige endelig slå dørene op til en ny uddeling. Da der nu 

er installeret vask og vand i kælderlokalet, kan de også dele frugt og grønt ud. Det 

sker hver torsdag fra 17.30-18.00 – med forbehold for, at der kan være udsolgt før 

lukketid. Frugt og grønt kommer fra Rema, mens brødet er fra Wiuff Bageri i 

Brøndbyvester. 

De frivillige har desuden 

været i gang under 

nedlukningen, for 

kælderlokalet samt tre 

tilstødende rum er 

blevet malet, og der er 

kommet bedre lys. En 

stor tak for indsatsen til 

de frivillige fra 

Maddeling Brøndby og 

donorerne. Man kan følge Maddeling Brøndby på Facebook, hvor de annoncerer 

nyt om uddelinger mv. 

 



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:     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

