
Konkurrenceprogrammets forside

Tillykke til vinderen

Den store idékonkurrence blev afsluttet den 15. 
juni 2014. Og her blev vinderen kåret. Arkitekt-
fi rmaet DOMUS og deres hold bestående af BCV 
APS, Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & 
Urban Design samt MOE A/S Rådgivende inge-
niører vandt med deres forslag ”Grønby Strand” 
konkurrencen. 

Team DOMUS har vundet opgaven med at ud-
arbejde en designmanual for Brøndby Strand, 
samt varetage rollen som designkoordinator 
gennem resten af projektet. 

Brøndby Strand som arkitekterne forestiller sig det

Kære beboer i Brøndby Strand Parkerne

I dette nummer af HP4 Update kan du læse 
mere om det forslag, der vandt idékonkurren-
cen. Vinderforslaget er alt for omfattende til, at 
det kan rummes i ét nummer af HP4 update. 

I stedet vil der i de kommende numre være 
punktnedslag fra arkitekternes forslag til frem-
tidens Brøndby Strand Parkerne. 

Venlig hilsen og god sommer 
Afdelingsbestyrelserne for 
BAB, PAB afd. 8, T13 og BB.

HP4 update

no.05

Grønby Strand vandt idékonkurrencen

BAB: Brøndby almennyttige Boligselskab, 
afdeling Rheumpark

PAB:  Postfunktionærernes Andels-Boligforening, 
afdeling 8

T13:  Tranemosegård, afdeling Silergården
BB:  Brøndby Boligselskab, afdeling 605, 606, 

607 og 608

Juli 2014



Grønnere og fyldt med liv

Dette nummer af HP4 update fokuserer på det, 
der kommer til at berøre hele bebyggelsen. 
Uanset om man bor i højhus, lavhus eller ræk-
kehus skal man bo og færdes i Brøndby Strand 
Parkerne. I dette nummer ser vi på landskabet 
og de udendørs mødesteder.

By og natur fl ettes sammen

Da dommerkomiteen valgte team Domus som 
vinder af idékonkurrencen, fi k DOMUS’ mate-
riale disse ord med på vejen: 

”Det meget gennemarbejdede og smukt frem-
stillede forslag har den markante vision at ned-
bryde grænsen mellem by og land.”

Dommerkomiteen mener, at en nedbrydning af 
grænsen mellem Brøndby Strand Parkerne og 
det omgivende landskab vil føre til, at det bliver 
nemmere at skabe sammenhæng både trafi kalt 
og socialt på tværs af Brøndby Strand Parkerne. 

I indledningen til vinderprojektet står der: 

”Fremtidens Brøndby Strand 
Parkerne er et område som 
både rummer store kvalite-
ter bymæssigt og som ligger 
midt i naturen. Det rummer  
det bedste fra naturen og det 
bedste fra byen.”
Nye grønne og rekreative kvaliteter står højt 
på arkitekternes liste. Derfor foreslår DOMUS 
blandt andet at omlægge Strandesplanaden, 
så hastigheden på vejen sænkes. Og Esplana-
deparken foreslås omdannet til et kombineret 
eng- og parkområde med søer, bakker og vild 
beplantning.

Vand, aktiviteter, markeder og natur

Brøndby Strand Parkernes urbane nerve bliver 
de fi re renoverede centerpladser, der alle lig-
ger som en udvidelse af den nye færdselsåre for 
bløde trafi kanter. Hver plads får sin helt unikke 
identitet. 

For fremtiden kommer al færdsel  på tværs af Brøndby 
Strand Parkerne til at foregå på ét niveau - hvad enten 
man er på cykel, i sæbekassebil eller gående.
Foto: DOMUS

På Vandpladsen er ideen, at der skal være mu-
lighed for vandpjask og kønne spejlbassiner at 
kigge på.  Dem, der har svært ved at sidde stille 
i lang tid, kan glæde sig til aktivitetspladsen. 
Her er rig mulighed for at udfolde sig - uanset 
om man er til petanque eller parkour. 

På Markedspladsen kan man sætte sig i cafeen 
og nyde en kop kaffe, eller man kan gå en tur i 
byttebiksen og se, hvad der er på hylderne lige i 
dag. Naturpladsen er med sine forskellige plan-
tebede, en naturskole og en svævende gangbro 
et sted for både ornitologer og dem med grønne 
fi ngre.

Gangbroer, der forbinder de forskellige områder i 
Brøndby Strand Parkerne i dag.
Foto: DOMUS



et sammenhængende 
fysisk udtryk med et 
højt kvalitetsniveau

gode boligkvaliteter for alle grupper af beboere i alle livsfaser

Brøndby Strand Parkerne

Ovenfor ses betondækket og en del af parkeringspladsen foran rækkehusene, som det ser ud i dag. 
Foto: DOMUS

På billedet er vist, hvordan betondækket kan komme til at se ud. Betondækket bliver bredere, så det 
fungerer som et naturligt mødested for både beboere i rækkehusene og for beboerne fra lav- og høj-
huse. Det nuværende grønne areal med gyngestativer bliver inddraget til  parkeringspladser under 
dæk.  Her er vist, hvordan det nye dæk kan komme til at se ud.Transparente rækværk sikrer både 
ind- og udsyn og øger trygheden. Den organisk slyngede sti har kig til den lyse parkeringskælder. 
Foto: DOMUS

- nu og i fremtiden



Husk, du kan se modellen af Brøndby Strand Parkerne 
og alle plancherne i Brønden og på Brøndby Rådhus.
Foto: DOMUS

Næste skridt ...

HP4-fest på Kulturweekend 2014

200 glade beboere var søndag d. 15. juni 2014 med til 
at fejre det nye designforslag for fremtidens Brøndby 
Strand Parkerne. Arkitekterne fremlagde deres ideer  
og hovedtanker for projektet. Efterfølgende blev der 
skålet i mousserende vin og ønsket tillykke med det 
nye projekt. 

Tilhørere til HP4-arrangement på Kulturweekend. 
Foto: Kim Brandtberg Olsen

Vandreudstilling Grønby Strand

Plancherne og modellen af fremtidens Brøndby 
Strand  er udstillet i Kulturhuset Brønden. Her kan du 
se arkitekternes visioner og ideer for Brøndby Strand 
Parkerne. I slutningen af juli måned rykker udstillin-
gen videre til Brøndby Rådhus, hvor den vil være ud-
stillet i cirka to uger. 

Ny kommunikationsmedarbejder

De fire boligselskaber er gået sammen om at ansætte 
en kommunikationsrådgiver, som er ansat til  at skabe 
mest mulig positiv opmærksomhed omrkring Brøndby 
Strand Parkerne og sørge for beboerinformation under 
renoveringen. Ditte C. Kristensen startede d. 1. maj og 
skal være i Brøndby Strand frem til 2018. 

Du kan kontakte Ditte C. Kristensen på mailadressen 
ditteclement.kristensen@net.lejerbo.dk eller på tele-
fon 30 84 06 81.

Siden sidst

Sæt dit præg på Brøndby Strand Parkerne

I løbet af sommeren vil BAB, PAB08 og T13 
sende spørgeskemaer ud til de beboere, der 
skal genhuses. Spørgeskemaerne skal være 
med til at sikre, at genhusningsprocessen 
bliver så god som mulig.

Hen mod efteråret vil der blive startet op på 
arbejdet, og der skal vedtages endelige hel-
hedsplaner for hver afdeling samt en endelig 
fælles HP4-helhedsplan. Som beboer har du 
mulighed for at komme med dine ideer og 
sætte præg på helhedsplanen for din afdeling. 

Brøndby Strand Parkerne er klar til HP4.
Foto: Kim Brandtberg Olsen


