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Afdelingsbestyrelsen er klar til en ny omgang 

Vi håber, at beboerne i Brøndby Nord har haft en dejlig sommer. Vi vil gerne ind-

lede med at sige tak for opbakningen til Brøndby Nord-dagen 27. august. Det var 

rigtigt dejligt at se så mange på trods af vejret. 

Ved afdelingsmødet den 22. juni var der genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer, 

der var på valg. Michael Kruse-Olsen og Sten Nielsen blev begge valgt uden mod-

kandidater. 

Desuden blev der fundet 2 nye suppleanter. Maiken Kit Jensen er valgt som 1. 

suppleant, mens Jonas Nordstrøm blev 2. suppleant.  

På afdelingsmødet blev budgettet for 2023 godkendt. Det betyder en huslejestig-

ning på 1,82% fra 1. januar 2023. 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 604 Brøndby Nord består nu af formand Brian Mi-

chaelsen, Mohamed Barghadouch, Camilla Halse, Michael Kruse-Olsen og Sten 

Nielsen med Maiken Kit Jensen og Jonas Nordstrøm som suppleanter.  

Du kan møde medlemmer af afdelingsbestyrelsen den sidste tirsdag i hver måned 

(dog ikke juli og december), når bestyrelsen holder åbent hus i Fælleshuset Nord-

lys mellem kl. 16.30 og 17.30. 

Vi ser frem til at møde jer – enten når vi holder åbent hus eller ved kommende ar-

rangementer.  

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen i afdeling 604 

 

 

 

 

 



Succesfuld Brøndby Nord-dag i silende regn 

Vejret var ikke med os på Brøndby Nord-dagen den 27. august. Men det var be-

boerne i de 2 afdelinger i Brøndby Nord heldigvis. Da tryllekunstneren Jungle Jim 

gik på, sad 40-50 tilskuere klar. De fleste var naturligvis børn. Hvert barn havde 

fået selskab af et af de tøjdyr, Jungle Jim havde med. 

I resten af Fælleshuset Nordlys og udenfor var der lige så mange mennesker kort 

før middag. I løbet af dagen lagde flere mennesker vejen forbi. Der var bl.a. 

panna-bane, kaffevogn, pølser, loppeboder og honningsalg. Parasoller, pavilloner 

og udhænget på fælleshuset skærmede mod regnen udenfor. 

Det er Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord og AAB’s afdeling 53, 

der i fællesskab står for Brøndby Nord-dagen.  

 

 

 



Fokus på at 
undgå madspild 

Tina og Karina, de 

to cafémedarbejdere 

i Café Nordlys, tæn-

ker i det daglige o-

ver, hvordan de kan 

minimere mængden 

af den mad, der går 

til spilde.  

Økologi og bæredygtighed har altid været hjertebørn for Tina. Det er ikke blevet 

mindre af, at hun har deltaget i et food coordinator-kursus.  

- Mange synes ikke, at der er råd til økologi. Men hvis man bruger hele råvaren, 

sparer på kødet og bruger de råvarer, der er i sæson, behøver det ikke at være 

dyrt, fortæller hun. 

Det kan f.eks. handle om, hvor stor en del af en rød peberfrugt, der bliver udnyttet. 

Nogle skærer meget af det øverste væk, men faktisk er det kun den grønne stilk, 

der ikke umiddelbart er anvendelig. Man kan også putte flere grønsager og mindre 

kød i lasagnen og lade være med at skrælle kartoflerne, når de er i sæson og pæ-

ne nok til at servere med skræl.  

På kurset lærte Tina også, hvordan man kan bruge økologiske bananskræller ved 

at rulle dem i sukker og bage dem. Hun syntes, at det smagte lækkert, men der er 

dog ikke lige udsigt til, at det kommer på menuen i caféen. 

Til gengæld er der andre små omlægninger i hverdagen. 

- Vi prøver at tænke i sæson, og så fylder vi ikke madskabet helt op. Så hellere 

smøre ekstra, hvis der er behov for det, fortæller Tina. 

Hvis der alligevel er sandwich til overs, bliver de solgt den følgende dag til halv 

pris. Det er kunderne glade for.  



Også om aftenen er der fokus på at minimere mængden af spiselig mad, der smi-

des i skraldespanden. Det sker ved ikke at fylde buffeten helt op, når klokken nær-

mer sig lukketid.  

- Og så er det megavigtigt at fortælle vores gæster, hvorfor vi gør, som vi gør. De 

skal jo også ændre deres vaner lidt. Små forandringer er nemmere at håndtere, 

og der er stor forståelse, når vi fortæller, hvorfor vi gør det, siger Tina. 

En anden form for madspild er de rester, cafégæsterne levner på tallerkenerne. 

Især med en buffet er det klassisk at komme til at tage mere, end man kan spise. 

Men her har Tina ros til gæsterne. Der er nemlig ikke meget spild.  

 

Nordlys 
renoveret i 
sommerferien 

Café Nordlys ser 

lidt anderledes ud 

efter sommerferi-

en. Caféen har 

nemlig været gen-

nem en renove-

ring. 

Der er blevet malet og lagt nyt gulv i det meste af fælleshuset. Også køkkenet har 

fået nyt, skridsikkert gulv med afløb og fedtudskiller. Enkelte vægge har fået en 

anden kulør end hvid, og der er også kommet en anden farve på gulvet.  

Desuden er der suppleret med nyt bestik samt nye tallerkener, vaser og urtepotte-

skjulere. Udeområdet har fået nye parasoller. 

 



Varmecentraler ved 
højhuse skiftes  

De to højhuse på 

Brøndby Nord Vej kan i 

løbet af efteråret kobles 

på to nye varmecentraler.  

Det forventes, at den nye 

varmecentral ved nr. 82 

er færdig i uge 38, mens 

varmecentralen ved nr. 72 forventes færdig i uge 40. Dermed er alle 5 

varmecentraler i afdelingen blevet skiftet inden for de seneste 4 år.  

De nye varmecentraler giver en bedre udnyttelse af varmen til gavn for beboerne 

og for klimaet. Desuden er de langt mere driftssikre end de gamle. Der har især 

været problemer med den, der har forsynet nr. 72. 

 

Nye dørtelefoner på vej  

Brøndby Boligselskab er i gang 

med at indhente tilbud på 

opsætning af nye dørtelefoner i 

Brøndby Nord. Arbejdet forventes 

at gå i gang efter efterårsferien. 

Projektet skulle gerne være 

afsluttet med udgangen af 2022. 

Den model, der bliver installeret, har været på prøve i 2 opgange i afdelingen – 

opgang 103 og 171. Den er med video, så man kan se, hvem der ringer på. 

Desuden kan den styres via en app. Det vil sige, at man kan lukke folk ind i 

opgangen, selv om man ikke er hjemme.  

 



Brøndby Nord-honning  
sat til salg 

Der er slynget honning fra 

bistaderne ved Café Nordlys i 

Brøndby Nord 3 gange i løbet af 

sommeren. Det er blevet til i alt 108 

kilo honning indtil videre. 

Honningen kan købes i Café 

Nordlys til 25 eller 50 kr. pr. glas. 

Overskuddet fra salget går til 

beboeraktiviteter i afdeling 604 

Brøndby Nord.  

 
 

Arrangementer i Nordlys 

Efteråret byder på en række 

arrangementer i Fælleshuset 

Nordlys. Datoerne får du 

herunder, så du allerede nu kan 

sætte dem ind i kalenderen. 

Nærmere detaljer om 

arrangementerne følger – kig i din 

postkasse, på opslagstavlen eller på Café Nordlys’ Facebook-side. 

Den 30. oktober kl. 10-12: Søndagsbrunch og loppemarked 

Den 9. november kl. 17: Mortens Aften (kræver tilmelding) 

Den 26. november: Julemand for børn – julelysene tændes i afdelingen.  

 



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 
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