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Vi har undersøgt højhusenes facader og fun-
det ud af, at der er en lille risiko for, at nogle 
små betonstykker på facaden sidder løst. For 
en sikkerheds skyld har vi spærret midlertidigt 
af rundt om højhusene. 
Så snart det er muligt, hugger vi de løse be-
tonstykker af eller sætter en mere lukket af-
skærmning op. Vi informerer højhusbeboerne i 
god tid, før vi går i gang med arbejdet. Vi hå-
ber meget på jeres forståelse, og at I vil bære 
over med de gener, som afskærmningen eller 
arbejdet evt. kommer til at medføre. 

Venlig hilsen og glædelig jul ønskes du af 
Afdelingsbestyrelserne for BAB, PAB afd. 8,    
T13 og BB

Rheumpark sidste vinter 
Foto: Rheumpark

Kære beboer i Brøndby Strand Parkerne

I dette nummer af HP4 update fokuserer vi 
på genhusning. Da det er den første berøring 
mange beboere vil have med renoveringen af 
Brøndby Strand Parkerne.  Beboerne i de fem 
PCB-ramte højhuse (Albjergparken 1, 2 og 6 
samt Tranumparken 1 og 2) har alle fået spør-
geskemaer og fået tilbudt møder med deres 
boligafdeling. 

Lige nu er vi i gang med at analysere svarene 
på spørgeskemaerne, så vi kan  danne os et 
overblik over behovet for de forskellige bo-
ligtyper samt fordelingen af genhusninger og 
permanente flytninger. 
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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
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Status på PCB-forsøgene

Pilotforsøgene i Albjergparken 6 er nu afsluttet. 
Forsøgene viser, at  den bedste løsning  formodentlig 
er en kombineret løsning, hvor man varmer indeluf-
ten op til 60 grader samtidig med, at man forsegler 
betonen med en særlig slags maling. Det betyder, at 
arbejdet i den enkelte lejlighed kommer til at tage 
lidt længere tid end først beregnet.  

Landsbyggefonden har bedt os om at foretage yder-
ligere syv prøver i boligafdeling PAB08. Firmaet Gol-
der, der har foretaget pilotforsøgene i Albjergparken 
6, foretog derfor seks prøver i  PAB afd. 8 i perioden 
3. til 7. november 2014. 

Status på genhusning

Boligorganisationerne bag de fem PCB-ramte højhuse 
arbejder på en aftale om at stille genhusningsboliger 
til rådighed for hinanden. Det vil betyde, at man som 
udgangspunkt bliver genhuset i sit nære lokalområde.  

Vi har allerede modtaget en del spørgsmål, som vi 
har samlet  sammen og svaret på. Herunder kan du 
læse fire af de hyppigste spørgsmål: 

? Hvor lang tid, skal jeg genhuses?
! Du skal genhuses i mere end 12 måneder - måske 
op til 18 måneder. Vi kan ikke komme med en præcis 
tidsplan endnu, men så snart vi ved mere, sender vi 
information ud. 

? Kan jeg tage mine møbler med i genhusningslejlig-
heden? 
! Ja, du kan godt tage dine møbler med i din midler-
tidige bolig. 

? Hvad skal jeg betale i husleje i genhusningslejlig-
heden?
! Du skal blive ved med at betale din almindelige hus-
leje til din egen lejlighed, også selvom du er genhuset 
et andet sted. Du skal derfor ikke betale husleje for 
genhusningslejligheden. 

? Kan jeg - i stedet for at blive genhuset - flytte til 
en ny lejlighed? (”permanent genhusning”)  
! Ja, du har også mulighed for at flytte til en ny 
lejlighed. Tal med dit boligselskab, så kan de hjælpe 
dig med dine muligheder.

Du kan læse mere om genhusning og finde flere 
spørgsmål og svar om genhusning på hjemmesiden: 
www.brøndbystrand.dk

Nyt om ...

Status på idekonkurrencen

I juni måned blev vinderen af idekonkurrencen 
fundet, og tegnestuen Domus Arkitekter blev 
kåret som vindere. Siden har de fire boligsel- 
skaber og projektledelsen været i kontakt med 
Domus og forhandler nu om at få den endelige 
kontrakt til at falde på plads.

Du kan læse mere om vinderforslaget på 
hjemmesiden www.brøndbystrand.dk

Her er arbejdet med at fjerne vægge, gulve og 
lofte i gang. Foto: Rheumpark

Her er gulve, vægge og lofte fjernet fra lej-
ligheden. Alle overflader er blevet behandlet 
med en særlig maling, der forsegler overflad-
erne. Foto: Rheumpark



I løbet af de kommende år skal Brøndby 
Strand Parkerne gennemgå en af Danmark-
shistoriens mest omfattende renoveringer. 
Renoveringen betyder bl.a. at ca. 300 
lejemål skal genhuses, fordi der er påvist 
PCB i lejlighederne. Parret Jean og Jøren 
bor i et af de lejemål, der skal genhuses. Og 
selvom genhusningen er en stor forandring 
for parret, så føler de sig trygge i proces-
sen.

”Her lever vi som hund og kat. Og Jean river!” 
står der på skiltet, der sidder på hoveddøren hos 
ægteparret Jean og Jøren Aubert fra Albjerg-
parken. I parrets hyggelige lejlighed på 11. sal 
står billederne af børnebørnene og de kongelige 
porcelænsfigurer på reolen, og kaffen er skæn-
ket i Mads Stage-kopperne på altanen. Hunden 
Trold logrer og bliver klappet på hovedet, mens 
Jean fortæller:

”Hos vores boligselskab har vi fået en virke-
lig god behandling i forbindelse med, at vi skal 

genhuses. Vi gik ned i bestyrelsens mødelokale, 
og så sad der to fra administrationsselskabet. De 
kunne svare på alle vores spørgsmål og fortælle 
os meget konkret om, hvordan det kommer til at 
foregå, og hvad de kan hjælpe med. Vi gik derfra 
helt trygge og fuldstændig sikre på, at vi var i 
gode hænder hos kompetente folk.”

Lyt ikke til rygter
Jean fortæller også, at hun synes, der har været 
mange rygter i omløb. Hun opfordrer andre 
beboere til at droppe rygterne: ”Vi har hørt alle 
mulige historier om nogen, der havde hørt noget 
fra nogen. Og til det kan jeg bare sige: Lad være 
med at lytte til rygter! Tal med dit boligselskab. 
De ved, hvad de taler om, og de har erfaring 
med den her type sager. Lyt til dem i stedet!”

    

Vi føler os trygge i genhusningsprocessenn

Foto: Ditte Clement Kristensen



Glædelig jul og rigtig godt nytår!

Genhusningen sætter gang i tankerne om 
senior-tilværelsen
Jean og Jørens ønske er at flytte til en 
tilsvarende lejlighed i et af de andre højhuse 
og så vende tilbage til den fuldstændigt istand-
satte lejlighed. Genhusningen har dog også sat 
gang i tankerne om fremtiden som seniorer. 
Parret har set i øjnene, at med deres alder og 
småskavanker er genhusningen en anledning til 
at få tænkt over fremtidige behov. ”Hvis en af 
os bliver syge og får brug for hjemmehjælp, er 
vi på den. Hjemmehjælpen kan de ikke komme 
til i soveværelset, fordi rummet er så smalt. 
Så bliver vi alligevel nødt til at flytte.”  Jean 
og Jøren har derfor talt med boligselskabet om, 
at de er interesseret i enten at blive permanent 
genhuset i en anden type lejlighed med et lidt 

større soveværelse eller komme på venteliste 
til den type. Uanset hvad vil parret fortsat bo i 
Brøndby Strand.

”Jeg har boet flere forskellige steder i Brøndby 
Strand Parkerne, og her bliver jeg boende”, siger 
Jøren.  ”Ja” bryder Jean ind: ”Ingen af os er født 
eller opvokset her i området, men i Brøndby 
Strand Parkerne har vi vores rødder, vores net-
værk og hele vores liv. Så her flytter vi ikke fra!”

Flere informationer: Kontakt HP4 Kommunikation 
på tlf.: 30 84 06 81 eller på  mail: 
ditteclement.kristensen@net.lejerbo.dk Eller læs 
mere på hjemmesiden wwwbrøndbystrand.dk

Jean Aubert peger op på sin lejlighed i Albjerg-
parken. Foto: Mette Krogh Olsen


