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40.000 nye
bi-boere til Brøndby Nord
I maj fik Brøndby Nord 2 nye
familier med 20.000 medlemmer
i hver. De flyttede ind i hver
deres bistade i en aflåst
indhegning ved siden af Café
Nordlys.
De 2 bi-familier vil sommeren igennem samle pollen og nektar til deres bistader.
Samtidig udvider de familierne, så de i slutningen af juni når op på 50.000-60.000
bier i hver. Den ene dronning i hvert bistade lægger 2000 æg om dagen.
I løbet af sæsonen kan bierne producere 40-60
kilo honning pr. stade. Honningen ændrer
karakter i sommerens løb alt efter det, der
blomstrer. I foråret har det været kirsebærtræer,
frugtbuske og mælkebøtter. Senere på
sommeren bliver det blomster fra Vild med Viljeområderne. Bistaderne er en del af Brøndby
Nords Vild med Vilje-projekt, der skal give mere
variation i dyre- og plantelivet i området.
En bi lever i 6 uger. Den første halvdel af tiden tilbringer den som arbejdsbi inde i
bistaden. Den anden halvdel går den på vingerne og samler pollen og nektar. Når
bierne kommer tilbage til staderne, kan man se deres fyldte pollen-depoter som
gule lommer på siderne.
Det er afdelingsformand Brian Michaelsen og lokalinspektør Per Lydersen, der har
ansvaret for bistaderne. Per har licens som biavler.
Honningen fra staderne vil blive solgt fra Café Nordlys. I løbet af sommeren vil der
være dage, hvor beboerne kan være med til at slynge honning og få smagsprøver
på honning og bivoks.

Ny parkeringsordning
er trådt i kraft
Den 1. juni trådte nye
parkeringsregler i kraft i
Brøndby Nord. Reglerne
gælder for både afdeling 604
og AAB’s afdeling 53. Vores
afdeling vedtog reglerne på et
ekstraordinært afdelingsmøde den 3. marts 2022.
De nye regler betyder, at det kun er tilladt at parkere en time, hvis man ikke har en
parkeringslicens eller et gæstekort. Hvis man ikke har parkeringslicens eller
gæstekort, skal man altså huske at stille P-skiven.
Beboerne fik information om den nye ordning i deres postkasser et par uger før
indførelsen af de nye regler. Den omdelte information beskrev reglerne og fortalte,
hvordan man får parkeringslicens til sin bil, og hvordan man får udstedt gæstekort
til sine gæster.
Parkeringsreglerne ligger også på afdelingens hjemmeside (www.bb604.dk) under
beboerinfo > praktisk info > parkering.

Trailerparkering
Der er indrettet parkeringsplads til trailere og campingvogne på pladsen mellem
Brøndby Nord Vej 82 og 92. Adgangen til pladsen er lukket med en bom, som
man får nøgle til, hvis man vil bruge en plads. Du skal kontakte ejendomskontoret,
hvis du er interesseret. Det koster 100 kr. som engangsbeløb for udlevering af
nøglen.

Maddeling
Brøndby
nomineret til
Frivilligprisen
Maddeling Brøndby, der
hver torsdag deler
overskudsvarer ud fra
kælderen under
Brøndby Nord Vej 8789, er blevet nomineret til Brøndby Kommunes frivilligpris.
De frivillige i foreningen henter hver torsdag overskydende frugt, grønt og brød
hos lokale forretninger og deler det ud fra kælderlokalet fra kl. 17.30 til 18 – eller
så længe lager haves. Det er ikke blevet en mindre vigtig indsats i en tid, hvor
stigende priser udfordrer privatøkonomien. Minimering af madspild gavner også
klimaet.
Frivilligprisen uddeles den 17. juni 2022. Du kan følge Maddeling Brøndby på
Facebook i gruppen, der hedder ”Maddeling Brøndby”.

Afdelingsmøde den 22. juni
Vi var desværre nødt til at rykke afdelingsmødet til onsdag den 22. juni 2022, da
afdelingsbestyrelsen ikke var blevet orienteret om en ændring i det udsendte
budget. Ændringen var heldigvis positiv, da man havde fået ca. 4 millioner kr.
ekstra fra Landbyggefonden.
Afdelingsmødet 22. juni begynder kl. 18.30 og holdes i Kulturhuset Kilden på
Nygårds Plads. Der er uddelt indkaldelse til mødet.

Blomstrende
Brøndby Nord
I april blomstrede de
påskeliljer, der sidste år
blev lagt langs med
Brøndby Nord Vej.
Senere på året vil det
bl.a. være vilde
blomster, der pryder
afdelingen. Der er i maj
blevet sået Vild med
Vilje-områder langs med Brøndbyøstervej og på flagbakken.
Ny beplantning på de smalle
grønne områder umiddelbart
foran lavhusene er også
undervejs. Der er allerede sat
kirsebærlaurbær, syrisk rose,
dværgsyren og minisommerfuglebusk ved
opgangene 81, 83 og 85.
Meningen er, at det skal ske
ved alle lavhusene. De små
buske kan holdes i en rimelig
størrelse på arealet foran
vinduerne, og de kan tiltrække
bier og insekter.

Mindre støj og os
Hovedparten af driftens
benzindrevne håndværktøj i
afdeling 604 er blevet skiftet
ud med elværktøj.
Det gamle værktøj var slidt og
skulle skiftes ud. Det blev
samlet og solgt i en pulje,
som finansierede indkøbet af det nye værktøj. Der var nemlig også en del værktøj,
der slet ikke blev brugt længere. Mandskabet benyttede dermed lejligheden til at
få ryddet op i gemmerne. Det har altså ikke kostet afdelingen noget at forny
bestanden af værktøj.
Det nye elværktøj er mere klimavenligt, og så støjer det mindre. Det kommer
blandt andet beboerne til gode, når der snart skal klippes hæk.

Velbesøgt eid-fest
Som noget nyt holdt afdelingen eid-fest i Café Nordlys den 10. maj. Eid er
afslutningen på den muslimske faste, ramadanen.
Festen var en succes med 45 spisende gæster til den vegetariske buffet. Omkring
60 lagde vejen forbi caféen.

Vil du være med til at arrangere loppemarked?
Kunne du tænke dig, at der blev afholdt loppemarked i Brøndby Nord? Og har du
lyst til at være med til at arrangere det? Så vil afdelingsbestyrelsen gerne høre fra
dig. Vi vil forsøge at samle en gruppe, der har lyst til at stå for et loppemarked.
Skriv til 604.1@bbsel.dk

Brug affaldsbeholderne
Sådan kommer der til at se ud, når man stiller sit affald på jorden ved siden af en
affaldsbeholder. Det er rigtig dårlig stil, da det er alle beboeres ansvar at være
med til at holde området pænt. Det gælder også dem, der smider affald, dåser og
flasker ud af bilen på parkeringspladsen. Det koster penge at rydde op efter jer.
Hvis affaldsbeholderen er fyldt, så gå venligst til næste container i området og giv
besked til ejendomskontoret om den fyldte beholder. På forhånd tak.

Café Nordlys renoveres i sommerferien
Café Nordlys lukker for sommeren torsdag den 16. juni (sidste åbningsdag).
Caféen og fælleshuset skal renoveres hen over sommeren. Der skal males og
lægges nyt gulv samt laves nyt kloaksystem og fedtudskiller.
Café Nordlys åbner igen mandag den 8. august 2022.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere i Brøndby Nord en rigtig dejlig
sommer. Vi håber, I får lejlighed til at nyde blomster, bærbuske og alle de
andre ting på vores fællesarealer.
Husk at der er Brøndby Nord Dag den 27. august 2022, hvor vi håber at se
en masse beboere til en hyggelig dag.

Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord:
Formand for afdelingsbestyrelsen:

Brian Michaelsen

Mail: 604.1@bbsel.dk

Varmemester: Allan Hausmann

1. mand: Tommas Andersen

Ejendomskontoret ligger på Nygårds Plads 27, 1. sal. Telefon: 36 75 81 96
Skriv til ejendomskontoret via formular på www.varmemesterkontoret.dk

Telefontider:
Mandag - torsdag:

09:00-14:00

Fredag:

09:00-12:00

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og fredag:

08:00-09:00

Onsdag:

Lukket

Torsdag:

14:00-17:00

Vagttelefon boligselskab (uden for normal åbningstid):

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

