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Tillykke til studenterne 

I slutningen af juni vrimlede det med 

studenter – også i Brøndby Nord. Mange 

biler lastet med glade unge mennesker 

lagde vejen forbi, og familierne havde 

pyntet og dækket op i gårdene.  

Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske årets 

studenter et stort tillykke med eksamen og 

held og lykke i fremtiden. 

 

 

 

 

Slut med stilladser 

Udskiftningen af MgO-plader i 

Brøndby Nord er færdig sidst i 

september. Den begyndte i 

sommeren 2019.  

Pladerne blev sat op i 

begyndelsen af 2010’erne. De 

er blevet skiftet ud, fordi de 

suger fugt og udskiller salte 

dråber. Det er problematisk i et klima som det danske. Det er entreprenøren, der 

betaler for udskiftningen af pladerne. Boligselskabets omkostninger i forbindelse 

med byggesagen bliver dækket af Landsbyggefonden, så udskiftningen har ikke 

kostet boligselskabet eller afdelingen penge. 

Når udskiftningen af facader er færdig, kan arbejdet med de nye legepladser i 

Brøndby Nord gå i gang. 



Mere plads i cykelskurene 

Hvis du syntes, at pladsen var lidt 

trang i cykelskurene, var det 

måske ikke så underligt. Forårets 

og sommerens indsamling 

resulterede i flere hundrede cykler 

m.m., som beboerne ikke havde 

mærket med de udleverede 

mærker.  

I nogle måneder efter indsamlingen havde beboerne mulighed for at henvende sig 

for at få deres cykler igen, hvis de ikke skulle have været fjernet. Derefter 

kontaktede boligselskabet politiets hittegodskontor for at få hentet cyklerne. 

Desværre må afdelingen ikke selv sælge cykler, der eventuelt kan genbruges.  

 

 

Aktiviteter i Nygårdskirken 

Brøndbyøster Børne- og 

Ungdomskor søger nye 

medlemmer. Koret holder til i 

Nygårdskirken.  Det er gratis at 

deltage, og det er for alle fra 3.-9. 

klasse, der har lyst.  

Koret øver om tirsdagen fra kl. 

16.00-17.30. Du kan få mere at vide og tilmelde dig ved at kontakte korets leder 

Line Bøgh på linebogh@hotmail.com eller tlf. 29 62 90 92. 

Nygårdskirken har gudstjeneste om søndagen. Tidspunktet kan være forskelligt, 

men det kan ses på kirkens hjemmeside www.nygaardskirken.dk. Om onsdagen 

er der morgensang fra kl. 9.45 til 10.30. 

mailto:linebogh@hotmail.com
http://www.nygaardskirken.dk/


Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord: 

Formand for afdelingsbestyrelsen: Brian 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 

 

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

