
Konkurrenceprogrammets forside

gælde for renoveringen af Brøndby Strand Par-
kerne. Læs mere om de orienterende beboer-
møder inde i bladet. 

Anden weekend i juni byder som sædvanligt 
på årets største kulturelle indslag i Brøndby 
Strand: KulturWeekend. Også i år er HP4 - 
GrønBy Strand til stede. I år kan du blandt an-
det taget GrønBy Strand-toget eller få en snak 
om fremtidens Brøndby Strand med arkitekter 
og beboerdemokrater.

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelserne for BAB, PAB afd. 8,    
T13 og BB afd. 605, 606, 607 og 608

En af vindertegningerne fra tegnekonkurrencen

Kære beboer i Brøndby Strand Parkerne

400 postkort, 50 spørgeskemaer og flere be-
boerhenvendelser kunne arkitekterne fra Team 
DOMUS tage med sig hjem til tegnestuen efter 
de første beboerarrangementer og fokusgrup-
pemøder i Brøndby Strand Parkerne. 

På baggrund af alle de mange input fra be-
boerne har arkitekterne rettet designmanua-
len til, så den passer til beboernes ønsker og 
behov. 

På de orienterende beboermøder fremlægger 
arkitekterne designmanualen for højhusene og 
fortæller om de principper, der kommer til at 

HP4 update

no 08

Kom til orienterende beboermøde i din afdeling

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

Juni 2015



Nogle af de mange postkort til arkitekterne

En af vinderne i tegnekonkur-
rencen

Marts, april og maj var travle måneder i 
Brøndby Strand Parkerne. To store telt-
arrangementer, fire åbne tegnestuer og en 
række fokusgruppemøder var klemt ind 
mellem alle helligdagene. 

Arkitekterne fra Team DOMUS er nu i gang med 
at lægge sidste hånd på designmanualen for 
højhusene, så den er klar til de orienterende 
beboermøder i juni måned. Uden en masse gode 
drøftelser med beboerne var arkitektholdet dog 
aldrig kommet så langt. 

Møderne med beboerne har været med til at 
kvalitetssikre designmanualen, så den er blevet 
robust og afspejler beboernes forskellige ønsker. 
Designmanualen skal være en rettesnor for de 
kommende rådgivere og entrprenører, som skal 
stå for selve renoveringen af højhusene i Brøndby 
Strand Parkerne. 

I slutningen af marts havde afdelingsbestyrelser-
ne inviteret til Åbent Telt. Her fortalte arkitekterne 
fra Team DOMUS om visionerne for renoveringen 
af Brøndby Strand Parkerne og inviterede til dia-
log om forskellige emner, som designmanualen 
indeholder.

I midten af april blev der i hver af boligafdelinger-
ne holdt Åben Tegnestue. På de åbne tegnestuer 
var der mulighed for, at beboerne kunne komme 
med idéer og ønsker til designmanualen for lige 
netop deres afdeling. 

For de særligt interesserede har der været holdt 
fokusgruppemøder, hvor indholdet har været: 
lavhuse, udearealer, bæredygtighed samt vinduer 
og altaner. Særligt fokusgruppen om vinduer og 
altaner trak mange interesserede, og gruppens 
input har betydet, at arkitekterne har indarbejdet 
en alternativ altan-løsning i designmanualen.  

Efter arrangementerne har arkitekterne arbejdet 
videre med fx udendørsarealerne og flere forskel-
lige altanløsninger. På de orienterende beboermø-
der vil arkitekterne vise de alternative løsninger 
samt resten af indholdet i designmanualen. 

Fokusgrupper og beboermøder

Åbent telt d. 28. marts



Orienterende beboermøder

Nu er designmanualen for højhusene 
færdig! 

Vi skal sende designmanualen til 
Landsbyggefonden for blandt andet at få 
støtte til renoveringen af de PCB-ramte 
højhuse (Albjergparken 1, 2 og 6 samt 
Tranumparken 1 og 2). 

I hver enkelt afdeling holder vi et orienter-
ende beboermøde, hvor du kan komme og 
høre og se ideerne bag designmanualen. Vi 
holder dog ét  fælles møde for alle fire BB-
afdelinger. 

Vi ved, at mange interesserer sig for projek-
tet, tidsplanen og omfanget af renoveringen. 
Derfor har vi inviteret folk fra Team DOMUS, 
administrationsselskaberne og sbs Rådgiv-

ning med til møderne for at svare på dine 
spørgsmål om renoveringen. 

Til september bliver der afholdt besluttende 
beboermøder om PCB-renoveringen i T13, 
PAB afd. 8 og Rheumpark. På disse møder 
skal der også stemmes om huslejekon-
sekvenserne. 

I Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 
og 608 vil der til september blive afholdt 
ekstraordinært afdelingsmøde, hvor design-
manualen skal godkendes. På dette møde 
skal der ikke stemmes om huslejekon-
sekvenser. Dette kommer først til at foregå, 
når den færdige ansøgning for de PCB-fri 
højhuse skal sendes ind til Landsbyggefond-
en i 2016. 

Datoer og tidspunkter for de orienterende beboermøder

BB 605, 606, 607 og 608  d. 10. juni kl. 19- ca. 21 i Café Perlen, Hallingparken 5

Rheumpark     d. 16. juni kl. 19- ca. 21 i Rheumhus, Albjergparken 4

PAB afd. 8     d. 16. juni kl. 19- ca. 21 i Postillonen, Tranumparken 22

T13      d. 22. juni kl. 19.00 i Tranumparken 3

Hold øje med invitationen i postkassen!

Designmanual

Designmanualen for højhusene beskriver 
de overordnede principper for renoverin-
gen og  udstikker rammerne og retning-
slinjerne for, hvordan højhusene skal se 
ud efter renoveringen.

PCB-renovering

I de fem PCB-ramte højhuse stammer 
PCB-forureningen fra den fugemasse, 
man brugte, da de første højhuse blev 
bygget. Det betyder, at alt indvendigt, 
fx køkken, badeværelse, fliser, gulve, 
maling og tapet skal fjernes, før man 
kan renovere bygningerne. 



Kom ned i 
teltet 

kl. 11-15 
d. 13. og 14. 

juni

Foråret har budt på meget teknik og mange lange ord som klimaskærm, PCB-san-
ering og designmanual. Lørdag og søndag på Kulturweekenden holder vi en pause 
fra alle de tekniske ord og bruger i stedet tiden på at skære det hele ud i pap!

Kulturweekend er en hyggelig måde at være sammen på. Det vil vi også gerne være en del 
af. Vi vil bruge lejligheden til at fortælle om renoveringen på en forhåbentlig let fordøjelig 
og meget fornøjelig måde. Alle syv afdelinger i Brøndby Strand Parkerne står bag arrange-
mentet på årets kulturweekend. Og du vil sikkert også møde både naboer og bestyrelses-
medlemmer enten i GrønBy Strand-teltet eller et andet sted på festpladsen. 

Se pap-udstilling
I GrønBy Strand-teltet vil kunstneren Malik Gedionsen skære GrønBy Strand-projektet ud i 
pap. Med store figurer vil han give beboere og naboer en fornemmelse af, hvordan Brøndby 
Strand kommer til at se ud efter renoveringen. Vi håber, at udstillingen giver en anderledes 
vinkel på, hvad der skal ske i Brøndby Strand Parkerne.

Tag GrønBy Strand-ekspresen
Efter at have set pap-udstillingen kan beboere og andre interesserede tage toget, GrønBy 
Strand-ekspressen, rundt i bydelen. Ombord på toget fortæller beboerdemokrater om vi-
sionerne for renoveringen og peger vigtige steder og nye tiltag ud.  

Kom ind i samtalesalonen
I teltet vil der også lørdag og søndag være samtalesaloner. Her kan du få en god snak med 
en arkitekt, en beboerdemokrat eller en beboer, der har boet i Brøndby Strand Parkerne 
lige fra begyndelsen. Vi slår tidspunkt og emne for samtalesalonerne op uden for teltet, så 
kig forbi. 

Tag GrønBy
Strand-

ekspressen

Få en god 
snak om GrønBy 

Strand

Se udstillingen 
“GrønBy Strand - 

helt i pap”

GrønBy Strand på Kulturweekend 13. og 14. juni


