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Glædelig jul og 
godt nytår fra 
afdelings-
bestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen 

vil gerne ønske 

beboere i afdeling 604 

Brøndby Nord en 

glædelig jul og et godt 

nytår. Tak for året, der 

er gået. Det blev 

noget anderledes, end 

vi havde forestillet os. 

Det betød bl.a., at vi 

måtte skrue ned for 

aktiviteterne.  

Vi havde f.eks. håbet 

at kunne gentage 

sidste års hyggelige 

juletræstænding, hvor 

en del kiggede forbi. I år blev det ikke til så meget opmærksomhed, da træet blev 

tændt den sidste weekend i november. Julestemning spreder det dog stadig. Hold 

i øvrigt øje med flagstangen i Brøndby Nord, for der sker også noget i anledning af 

julen. 

Vi håber, at vi kan tænde træet sammen igen i 2021. Vi håber også, at det nye år 

giver os mulighed for flere fælles aktiviteter i Brøndby Nord. 

 

Glædelig jul og godt nytår! 

Formand for afdelingsbestyrelsen, Brian Michaelsen, ved 
juletræet i Brøndby Nord. 



Sprit-dispensere i 
opgange og ved affaldsøer 

Der er blevet sat sprit-dispensere 

op i alle opgange samt i vaskeriet i 

Brøndby Nord. Det er i alt 68 sprit-

dispensere, der giver mulighed for 

at få sprittet sine hænder af, når 

man kommer ind udefra.  

Der er også sat spritdispensere op ved de 8 affaldsøer. Her er de med fodpedal. 

 

Mangler du et sted til selv-isolation? 

Hvis man er smittet med corona, skal man gå i selv-isolation. Der er nogen, der 

kan have svært ved at isolere sig på en tilfredsstillende måde i hjemmet pga. 

pladsforhold, eller hvis der er én eller flere i hjemmet, som er i øget risiko for at 

udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med corona. I de tilfælde tilbyder 

Brøndby Kommune steder, hvor man kan opholde sig og gå i selv-isolation: 

• Man skal kunne klare sig selv 

• Man skal ikke have brug for sundheds- eller socialfagligt personale 

• Man skal selv gøre rent 

• Opholdet koster ikke noget, og måltider er inkluderet 

Hvis du ønsker at gøre brug af kommunens tilbud, skal du kontakte Brøndby 

Kommune. 

Du skal ringe 21 36 30 96  
Mandag-onsdag kl. 8-14.30 
Torsdag kl. 8-17.30 
Fredag kl. 8-12 
På hverdage efter disse tider og frem til kl. 22 samt lørdag og søndag fra kl. 8-22 
skal du ringe på 51 25 47 81. 



Tips til julens affalds-
sortering 

Julen nærmer sig, og det betyder 

som regel en hel del affald. Her er 

tips til affaldssorteringen. 

Andeskrog: Madaffald 

Brugt køkkenrulle: Restaffald 

Fedt: Du skal ikke hælde fedt fra madlavning i vasken, da det kan få afløbet til at 

stoppe til. Saml fedtet i en mælkekarton eller lignende og smid det i restaffald 

Fyrfadslys: Stearinrester skal i restaffald, metalskål skal i metalaffald 

Gavepapir, gavebånd og snor: Restaffald 

Glaskugler: Pak dem ind i avispapir eller lignende, så ingen kan skære sig, og 

smid dem i restaffald 

Julekalender: Består ofte af både karton og plastik. Plastikdelen skal i 

plastikaffald, mens karton sorteres under pap og karton 

Juletræ: Stilles på den indhegnede plads mellem Brøndby Nord Vej 82 og 92 

Lyskæder: Sorteres under elektronisk affald i containergården 

Mælkekartoner: Restaffald 

Nissehuer: Smid dem i tøjcontaineren på genbrugspladsen. Hvis der er lys i, skal 

de til elaffald. 

Nødder og nøddeskaller: Madaffald 

Pizzabakker: Restaffald 

Stearinlys: Restaffald 

Du kan finde sorteringsvejledningen for Brøndby Nord på afdelingens 

hjemmeside: www.bb604.dk 



Mange besøg i 
Nordlys – trods 
corona 

Café Nordlys i 

Brøndby Nord 

genåbnede i januar 

2020 efter at have 

været lukket i en 

periode. Trods 

corona, der både har 

betydet total 

nedlukning og en begrænsning til take away, er der blevet taget rigtigt godt imod 

caféen. 

En opgørelse midt i november viste, at der havde været godt 3000 besøg i caféen 

i løbet af året. Det er vel at mærke i et år, hvor der har været helt lukket i cirka tre 

en halv måned. En måned på grund af sommerferie – resten på grund af corona. 

- Folk er rigtigt glade for huset og for at bruge det – især om aftenen. Der kommer 

nogle faste, som sidder og snakker hver mandag og onsdag, siger cafébestyrer 

Maria Andersen. 

De arrangementer, det har været muligt at afholde, har været meget populære og 

er blevet udsolgt på en uge. Der har for eksempel været vinsmagning og 

musikaften. 

Midt i november gik Nordlys over til kun at tilbyde take away på grund af corona-

situationen. Men det månedlige besøgstal igennem efteråret så ikke ud til at være 

meget påvirket af corona.  

Husk at Café Nordlys holder helt lukket mellem jul og nytår. Caféen er klar igen til 

januar 2021. Corona-situationen til den tid afgør, om det er med take away eller 

fuld åbning. 



Ny aktivitets-
medarbejder 

Nicolai Westh er 

den nye 

aktivitetsmed-

arbejder i 

Brøndby 

Boligselskabs 

afdelinger i 

Brøndby Nord, 

Brokær og 

Kirkebjerg. 

Nicolai er 28 år og uddannet idrætspædagog. Derudover har han en kandidatgrad 

i sundhedsfremme og pædagogik. 

Nicolai har erfaring med både fritidstilbud og det almene. Han har haft studiejob i 

projektet Get2Sport i boligafdelingen Taastrupgaard, hvor han var tilknyttet 

fodboldklubben TG80. Der havde han især fokus på at tiltrække nye frivillige og 

udvikle rammerne for pigefodbold. Han har også været i praktik hos DGI 

Nordsjælland, hvor han var med på projektet Jump4fun. Det er et tilbud, hvor 

overvægtige børn kan få mod på mere bevægelse. 

I første omgang skal den nye aktivitetsmedarbejder lære afdelingerne at kende og 

lytte til de input, han får, inden han begynder at lægge planer for aktiviteter. 

Beboerne i afdelingerne får selvfølgelig mere at vide hen ad vejen, når planerne 

bliver konkrete. 

- Jeg glæder mig meget til at være med til at gøre en forskel i forhold til beboerne, 

siger den nye aktivitetsmedarbejder. 



Sms-service 

Brøndby Boligselskab tilbyder en gratis sms-service, hvor du får besked om 

ændringer i driften i Brøndby Nord. Det kan for eksempel være, hvis der bliver 

lukket for det varme vand.  

De telefonnumre, der er knyttet til adresserne i afdelingen via offentligt 

tilgængelige nummeroplysninger, er automatisk tilmeldt systemet. Hvis du har 

hemmeligt nummer eller en arbejdstelefon, du gerne vil modtage sms’erne på, 

kan du tilmelde dig sms-service på www.broendbyboligselskab.dk eller på 

afdelingens hjemmeside www.bb604.dk. Det er også her, du kan afmelde de 

telefonnumre, du ikke ønsker at modtage sms’erne på.  

 

Pynt op på altanen og vind 

Alle beboere i Brøndby Nord kan deltage i den store julekonkurrence, hvor det 

gælder om at pynte flottest op på altan eller i udestue/vindue. Reglerne er simple 

– pynt din altan, udestue eller vindue med lysende julepynt. Alle pyntede boliger 

deltager automatisk.  

Sidste frist for at pynte op er mandag d. 21. december 2020. Pynten skal kunne 

ses udefra, for der vil ikke komme nogen ind i de enkelte boliger. Dommerne er 

ikke beboere eller har anden tilknytning til enkelte beboere i Brøndby Nord. Derfor 

kan alle være med i konkurrencen. 

Præmierne til de tre flotteste boliger er sponsoreret af lejerforeningen: 

1. præmien er et gavekort på 500 kr. til Kvickly 

2. præmien er et gavekort på 300 kr. til Kvickly 

3. præmien er et gavekort på 200 kr. til Kvickly 

Vinderne modtager præmien senest tirsdag d. 5. januar 2021. Har du spørgsmål 

til konkurrencen, kan du skrive en mail til Nicolai Westh på: niw@bbsel.dk  

http://www.broendbyboligselskab.dk/
http://www.bb604.dk/


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: www.varmemesterkontoret.dk/afdeling-604921 

 

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 (p.t. kun take away på grund af corona):  30 84 59 45 

Afdelingens hjemmeside: www.bb604.dk 

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

http://www.varmemesterkontoret.dk/afdeling-604921
http://www.bb604.dk/
http://www.facebook.com/cafenordlysbroendby

