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Brøndby Strand lidt historik
Brøndby Strand - en del af Fingerplanen



Fra stationen mod himlen 



Boliger i København i 50’erneSkulle afløse 50’ernes udslidte københavnerboliger



Brøndby Strand Parkerne i tal
Ca. 2.900 boliger 

Ca. 8000 
beboere, ca. 80 

sprog

Fem ud af 12 
højhuse skal 

rives ned

320 lejemål, 
hvis beboere 
skal genhuses

Fire højhuse er 
tomme, et 

udlejes primært 
på midlertidige 
lejekontrakter

Syv 
boligafdelinger

Fire 
boligorganisationer

Fire 
boligadministrationer







Det gode liv version 2.0



Moderne og attraktive boliger



Hvad er problemet?

I 2011 blev der opdaget miljøgiften PCB i de fem 
østligste højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Herudover 
er der også fundet asbest og bly samt andre miljøfarlige 
stoffer i bygningerne.

(PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler og er en miljøgift, der kan skade mennesker 
og miljø. PCB kan være skadende for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved 
langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning 
af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og 
hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende (kilde: Miljøstyrelsen)).



Beslutning om nedrivning

Frem til 2017 troede vi, at det var muligt at renovere husene, så vi 
skabte sunde boliger inden for en rimelig økonomi. I foråret 2017 viste 
nye beregninger, at det ikke var muligt at renovere de fem højhuse på 
en økonomisk forsvarlig måde i forhold til omkostningerne ved en 
nedrivning. 



Beslutning om nedrivning

Siden foråret 2017 har de tre boligselskaber arbejdet 
hen mod, at de fem højhuse skal rives ned. 

Nedrivningen bliver sendt i EU-udbud her til efteråret





Tidsplan for nedrivning

I alt skal 320 familier genhuses (der er 4 familier tilbage) + x 
midlertidige. 

Udbud med forhandling af totalentreprise efter planen i slutningen af 
efteråret

Byggeplads-opstart i slutningen af 2020

Samlet nedrivningsperiode ca. fem år



Brøndby Strand i beboernes øjne



Brøndby Strand i beboernes øjne



Det fælles arbejdsgrundlag

Generelt:

Det overvejes overordnet, hvorledes de sociale forhold i området bevares bedst muligt, herunder hvordan de 
sociale og kulturelle netværk opretholdes, og hvordan adgangsforholdene internt i boligområdet og til centrale 
byfunktioner i det omkringliggende byområde genskabes og også gerne forbedres.

Det boligsociale projekt har besluttet at styrke indsatsen i de områder, der umiddelbart påvirkes af 
nedrivningen. Således vil der i BAB, hvor projektet har to medarbejdere siddende i Café Rheumhus, ske en 
fokusering på tryghedsskabende aktiviteter i forhold til at højhusene vil stå tomme fra starten af 2019.

Specifikt:

De sociale netværk, der har eksisteret blandt beboerne i højhusene, bliver stærkt påvirket idet beboerne er 
genhuset. Ligeledes er en del samlingssteder og klubber påvirket. Boligselskaberne sikrer dog i videst muligt 
omfang, at mødesteder opretholdes.

Boligselskaberne har i samarbejde med den boligsociale helhedsplan og den fælles kommunikationsrådgiver 
fokus på at sikre netværk og sociale strukturer.

Bevare de sociale netværk



Det fælles arbejdsgrundlag

Reducere de negative påvirkninger mest muligt gennem forskellige 
løbende tiltag. 

Der samarbejdes boligselskaberne imellem, samt med det boligsociale 
projekt omkring overvågning og afværgeforanstaltninger, og løbende 
tiltag som skal minimere utrygheden bedst muligt.

Herunder de forladte bygninger

Det boligsociale projekt vil via deres arbejde og tilstedeværelse have et 
fokus på situationen med tomme højhuse, og ikke mindst hvad der kan 
skabes af sociokulturelle aktiviteter, som kan skabe tryghed men også 
aktivitet omkring (det tomme) fælleshus, tomterne og torvet.

Tryghed / utryghed



Det fælles arbejdsgrundlag

En nedrivning / helhedsplan, er en meget langstrakt proces

Der pågår en proces omkring midlertidige og permanente tiltag. Den 
fælles kommunikationsmedarbejder, det boligsociale projekt og 
kommunikationsudvalget er centrale parter heri.

Der er et stort behov for, at der arbejdes med at skabe midlertidige 
mødesteder i processen

Det midlertidige og det permanente



Opgavefordeling

Byg og det fysiske har fokus på bygninger og strukturer

- Sidder ofte placeret væk fra området

- Trækker streger på et mere generelt plan

Det sociale har fokus på hjem og mennesker

- Vi river livshistorier op

- Vi forstyrrer de sociale netværk

- I en kortere eller længere periode skal beboere flytte hen til andre der har andre vaner

- Skal undgå at det kun er de mest kritiske der overtager kommunikationen 



Udfordringer i samarbejde og i området

Forskellige succeskriterier, forskellige prioriteringer, 

Forskellige kulturer - Kommunikation vanskeliggøres af sproglige barrierer og af kulturelle barrierer, både 
i området og blandt de professionelle

Forskellige beslutningstagere (inkl. forskellige kasketter)

Forskellige ophæng - Adskilte styregruppe / bestyrelse

Manglende kendskab til rollefordeling

Hele ‘beboerhåndteringen’ – balance i økonomi/tidsplan/hensyntagen

Beboerudskiftning – blive boende, flytte og midlertidig kontrakt



Vores rolle:

Tag alvorligt – vær bevidst om, at området ændrer karakter, understøt den fysiske helhedsplan

Vær synlig – deltag i alle møder + engager dig i hhv. boligsocial/ fysisk helhedsplan

Følg op - hold, hvad du lover. Lov ikke noget på andres vegne

Ræk ud – koordineringsmøder, undgå parallel-forløb. Opsøg synergieffekter

Kommuniker – entydig - beboerne skal vide der sker, hvordan og hvornår (også når der er stille)

Skift narrativ – normaliser. Virkelighed contra oplevet virkelighed

Skab aktiviteter i nærheden af boligen (opgangsmøder / gårdarrangementer)



Organisering i Brøndby Strand– med boligsociale briller

Boligaftale / politisk forlig, sætter rammerne for både det fysiske og det sociale 
(men ikke nødvendigvis i samme periode )

Landsbyggefondens regulativer præciserer udmøntningen
Der er et for det fysiske og et for det sociale

Den boligsociale indsats skal igennem 
og godkendes af 
9 boligafdelinger

5 boligorganisationer 
Brøndby Kommune (B&U, S&S)

5 administrationsselskaber

Den fysiske indsats behandles og 
godkendes af 

7 boligafdelinger
4 boligorganisationer

Brøndby Kommune (P&T)
Boligministeriet

4 administrationer

Implementeres i praksis gennem
Bestyrelse (Ledere fra 5 administrationer, samt 2 
direktører fra Brøndby kommune (Social samt 
børn og unge området)
De 9 / den politiske følgegruppe
3 arbejdsgrupper

Udførende led Det boligsociale sekretariat (8 personer) HP4’s kommunikationsmedarbejder

Implementeres i praksis gennem 
Styregruppe (direktører, samt organisationsformænd)

Fælles Byggeudvalg
Projektgruppe

Fælles bygherrerådgiver og andre 
rådgivningsvirksomheder

På et tidspunkt den totalentreprenør der vinder 
licitationen



Tegn et organisationsdiagram

Både hvordan det konkret ser ud

Og hvordan det optimalt ville se ud


