
 

   

Nr. 2 

33. årgang 

December 2022 

Udgivet af Afdelingsbestyrelsen, Brokær 

Afd. 603 

Bestyrelsen ønsker alle     
en rigtig glædelig jul      

samt  

et godt og lykkebringende 
nytår 



 

2 

Afdelingsbestyrelsen og Lejerforeningen 

Bestyrelsens kontor:  
Nygårds Plads 2 D 

 

Mail: 603@603.dk 

www.603.dk 

 På vores hjemmeside finder du bl.a. referater fra alle  

Afdelings-, Lejerforenings– og Bestyrelsesmøder 

 

 

 

 

 

 

Har du idéer eller forslag, så skriv endelig til os. 

 

Er du glad for at tage billeder? Så send os dine billeder, der er taget i vores afdeling,  
så kan det være det kommer med i vores beboerblad.  

Forside billeder, skal være taget i 16:9 format. 
 

Send dit billede til blad@603.dk  

 

Formand: Jørn Nysum Schoop Nygårds Plads 13, 6. tv 36 75 64 82 

Næstformand: Lasse Skou Nykær 67, 10. th 27 20 20 33 

Kasserer: Birgit Petersen Nygårds Plads 13, 6. th 22 15 11 28 

Bestyrelses-

medlemmer: 

Camilla Andersen 

Dorthe Tronøe 

Marianne Cramer 

Iben Hansen 

Nygårds Plads 13, 3. th 

Nykær 61, 10. tv 

Nygårds Plads 6, 11. tv 

Nygårds Plads 15, 5. tv 

51 32 39 18 

20 12 22 43 

23 90 03 29 

23 62 43 83 

Suppleant: 
Simon Justesen 

Erik Tange 

Nygårds Plads 16, 2. th 

Nykær 67, 5.tv 

22 48 78 74 

40 94 14 94 

Scan QR koden med mobilen, 

for at komme direkte til siden 

med referater.  
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Kan kontaktes hvis: 

 Du oplever larm fra kælderen eller loftrum, eller fra personer der opholder sig der uden 

gyldig grund.  

Naboen spiller højt musik eller larmer på anden vis efter kl. 22 

Der er meget larm i området efter kl. 22 

 

Elevatorservice:  

 Alle afdelingens elevatorer 

(Otis) 44 88 89 99 

 

Brøndby Boligselskab tilbyder en sms-service, der giver dig information om        
begivenheder, der kan berøre dig som beboer - for eksempel, hvis vi lukker for det 

varme vand. Det er en gratis service. 

Tilmeld dig på 

www.603.dk 
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Nyt Fra Formanden 

 

Kære beboere i Brokær 

 

Vi har taget hul på efteråret, og inden vi ser os om, står vinteren for døren. Den skal vi være for-
beredt på - på flere fronter.  

 

En stor kilde til bekymring forud for vinteren er de tårnhøje el- og varmepriser. Heldigvis nyder vi 
godt af fjernvarme, der endnu ikke har varslet prisstigninger.  

 

Men de dystre udsigter giver i den grad anledning til at se på, hvor vi kan optimere el-, varme- og 
vandforbrug. På kort sigt handler det selvfølgelig om at minimere udgifterne for vores beboere. 
Men det handler også om at gå fremtiden i møde på en mere klimabevidst og bæredygtig måde.  

 

Det ligger i tråd med Boligselskabets nye strategi, der fokuserer på nogle af FN’s 17 Verdensmål 
– bl.a. et om klimaet. Heldigvis er vi allerede godt på vej i den retning, strategien viser os. I den 
forbindelse går vi nu i gang med at undersøge mulighederne for at få solceller på tagene. 

 

Derudover skal varmecentraler, ventilation og lyskilder gennemgås, og der skal ses på, om opti-
mering af vvs-installationer som f.eks. blandingsbatterier også kan bidrage til besparelser. 

 

Tidligere på året blev der udarbejdet ny energimærkning for afdelingerne, og der er også lavet 
grønne screeninger. Disse kan være med til at udpege steder, hvor forbruget kan optimeres. 
Gennemgangen af forbrug og installationer skal resultere i en rapport med bud på optimeringer 
og prisen på dem. Nogle tiltag vil givetvis være nemme og billige at implementere, mens andre 
kræver mere tid og flere penge. 

 

Her og nu har bestyrelsen besluttet at slukke for projektører på gavle mv, ligesom kun hver 2 lam-
pe i carportene vil være tændte. Julebelysningen bevares, dog således at lys på juletræerne kun 
er tændt i tidsrummet 16-22. 

 

Vinterbekæmpelse 

Vi nærmer os så småt den kolde tid, og til vinter er det firmaet Grøn Vækst, der står for vinterbe-
kæmpelse i alle Brøndby Boligselskabs afdelinger. 

 

Ad dørsagen 

Vi har stadig et rådgiverfirma i gang med at se på en løsning af problemerne, skal samtlige døre 
udskiftes, eller er der en mellem løsning? 

 

Nu må der godt snart ske noget! 

 

Ad vinduer i de to lavhuse 

Vores rådgiver har konstateret, at udskiftningen giver flere problemer end først antaget. Derfor 
foregår der stadig analyser og undersøgelser.  
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Det må forventes, at alt det praktiske arbejde med udbud og valg af leverandør tager det meste af 
vinteren, således at opstarten desværre først kan begynde i begyndelsen af 2023. 

 

Det er ganske uholdbart og bestyrelsen har rykket og rykket for at komme i gang, men det er 
åbenbart mere end svært at skaffe rådgivere, håndværkere osv. 

 

Vi har bedt vores rådgiver om at udsende beboerinfo om status på opgaven. 

 

El ladestandere 

Vi er pt ved at undersøge om ledningsnettet overhovedet kan anvendes til at etablere ladestande-
re, herunder hvor evt. ladestandere mv skal placeres. Når vi har et beslutningsgrundlag, er det 
planen, at afholde et beboermøde. 

 

Legepladser 

I vores afdeling har vi 3 legepladser. 

De er alle sammen ved at være af ældre dato. Derfor har vi i bestyrelsen snakket om hvordan vi 
kan få gennemført at få nye legepladser, hvor fokus vil være på fantasi og motorik. 

Lasse er kommet med et idékatalog over de forskellige muligheder der er. 

Men legepladser er ikke billige. Vi skal nok regne med at en enkelt legeplads vil koste omkring 
300-500.000kr. Det er mange penge. Så derfor er det et projekt, der vil løbe over nogle år. Og 
som priserne er på materialer nu, vil det være et projekt vi er nødt til at sætte lidt i stå, indtil pri-
serne på materialer rammer det lidt mere normale niveau.  

 

Julebelysning 

Vanen tro har Brokær julebelysning på 3 juletræer. Dette sker også i år. Men da priserne på ener-
gi er så høje, har vi i bestyrelsen besluttet at lysene kun vil lyse fra kl. 16-22. På den måde kan vi 
også retfærdiggøre udgiften for den strøm, der vil blive brugt. 

Skulle der komme en energikrise, hvor alle skal tage fat og spare, vil dette også få betydning for 
vores juletræer. 

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god vinter, samt glædelig jul og godt nytår. Husk stadig at 
passe godt på jer selv i disse Corona tider, og lad os så se frem til 2023 med forhåbentlig nye dø-
re samt nye vinduer i lavhusene og forhåbentlig også få en plan for nye vinduer i de to højhuse. 

 

Mange hilsner 

 

Afdelingsbestyrelsen i Brokær 

Jørn Schoop     

Formand 
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Beboerdemokrat gennem 40 år 

 

Beboerdemokrat gennem 40 år 
 
Jørn Nysum Schoop, afdelingsformand i 
Brøndby Boligselskabs afd. 603 Brokær 
og medlem af organisationsbestyrelsen, 
kunne for nylig fejre 40 år i beboerdemo-
kratiets tjeneste.  

Da han begyndte i beboerdemokratiet i 
1982, boede han i det, der i dag er afde-
ling 604 Brøndby Nord. Dengang var 
Brokær og Brøndby Nord én stor afde-
ling, og Jørn begyndte sin tid i beboer-
demokratiet som medlem af afdelings-
bestyrelsen. 

- Det var min svigerfar, der fik mig ind i 
det. De manglede folk i afdelingsbesty-
relsen, og så havde han jo gode overta-
lelsesevner, fortæller Jørn. 

Efter nogle år blev de to boligområder 
delt i 2 afdelinger, men der var stadig et 
udbredt samarbejde. Lejerforeningens 
fælles arrangementer til jul og fastelavn 
er noget af det, Jørn ser tilbage på med 
særlig glæde.  

- Der var omkring 400 deltagere i Rolands Hallen om søndagen, og vores familier var med til at 
pakke godteposer lørdagen før. Det fyldte rigtigt meget. Søndag aften var man totalt smadret, hu-
sker han.  

Derudover fremhæver han energirenoveringen i Brøndby Nord i begyndelse af 1990’erne som 
noget, der har fyldt meget i hans tid som beboerdemokrat.  

Jørn nåede et par år som formand i Brøndby Nord, inden han flyttede til Brokær i 2007. Samme 
år blev han valgt ind i bestyrelsen i sin nye afdeling, og efter et par år blev han formand.  

- Brokær er jo noget helt andet. Jeg får flere henvendelser fra beboerne, og der er et større frem-
møde til afdelingsmøderne. Det er måske, fordi man bor her i længere i tid og har et større tilhørs-
forhold, siger han.  

Gennem årene synes Jørn, at afdelingsbestyrelsen har fået større indsigt i den daglige drift og 
vedligeholdelsesplanerne.  

- Budgetstyringen har ændret sig meget. Det er også fordi, det interesserer mig, og jeg har en 
regnskabsmæssig uddannelse. Man er meget mere nede i detaljer, og vi får en budgetstatus hver 
kvartal, så man ikke risikerer at få et chok, når man ser regnskabet. 

Det er især muligheden for at få indflydelse på drift og husleje i afdelingen, der motiverer jubila-
ren.  

- Mange spørger, om det ikke bare er spild af tid, men jeg synes i den grad, at man har indflydel-
se. Men man skal også stå på mål for det over for beboerne, og det skal man gøre sig bevidst. 

Jørn stoppede som chefkonsulent i Skat i 2018 efter mere end 40 års tjeneste og har siden haft 
mere tid til beboerdemokratiet. Han er også valgt ind i organisationsbestyrelsen i Brøndby Bolig-
selskab. 

- Der får man indflydelse på de mere strategiske beslutninger, siger han.  
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Ny 1. mand 

 

Ny 1. mand kan lide variationen i hverdagen. 

- Jeg kan godt lide at have med mennesker at gøre, og at dagene ikke er ens. Jeg kan godt lide 
det arbejde, der er – at syne, det håndværksmæssige og de grønne opgaver. 

Sådan lyder det, når den nye 1. mand i afdeling 603 Brokær forklarer, hvorfor han valgte at tage 
en uddannelse som ejendomsservicetekniker. Den nye 1. mand hedder Klaus Nielsen, er 36 år 
og begyndte i jobbet den 1. april. 

Han blev uddannet hos AAB og AKB i Rødovre og har siden arbejdet i FSB-afdelingen Ryparken 
på Østerbro. Senest kommer han fra en stilling som synsmedarbejder ved Boligselskabet Sjæl-
land, hvor han kørte rundt og synede boliger i en række forskellige afdelinger. 
- Jeg ville gerne et sted hen, hvor jeg har en fast base, siger han om skiftet til Brøndby Boligsel-
skab. 
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Lejerforeningens skovtur 2022 

 

Årets udflugt 

Igen i år havde jeg fornøjelsen af 

at være guide på Brokærs udflugt, 

som denne gang gik til Vording-

borg og Møn. 

Torsdag den 8. september startede 

en busfuld glade deltagere fra Kul-

turhuset Kilden. Vi kørte ad Syd-

motorvejen til Tappernøje, hvorfra 

vi kørte ad mindre veje gennem 

Sydsjælland. Der var tid til et kort 

ophold på den tidligere berygtede 

henrettelsesplads Stejlebanke. Fra bussen kunne vi nyde den smukke udsigt over den fredede 

Dybsø med dens rige fugleliv.  

Et højdepunkt på vor videre færd var turen gennem den tidligere industriby Køng, hvor adskillige 

huse stadig fortæller om områdets betydning med sin for længst nedlagte linnedfabrikation. 

Første stop var en pause i Vordingborg, hvor vi ved Kulturarkaden havde mulighed for at nyde en 

forfriskning. Kulturarkaden rummer forskellige kulturelle institutioner som f.eks. Vordingborg Bibli-

otek. 

Herfra videre forbi Oringepynten med det psykiatriske hospital og Gåsetårnet samt den tidligere 

købstad Nyråd. På Farø drejede vi 

mod Bogø, og her kørte vi ad Bogø 

Hovedgade med byens imponerende 

navigationsskole, kostskole, mølle og 

mange huse med præg fra byens 

æra som skipper- og søfartsby. 

Den smukke tur med Storstrømmen 

på begge sider endte ved Fanefjord 

Skovpavillon, hvor vi spiste en lækker 

menu bestående af kalvesteg og is-

lagkage. Skovpavillonens vært fortal-

te levende om stedets historie, her-

under om optagelse af en scene til ”Badehotellet”. 

Hjemturen gik fra Møn over Alexandrines bro til Kalvehave og videre til Mern. Her gjorde bussen 

et kort ophold ved endnu en af de tidligere industrihistorier, nemlig den bevaringsværdige Mern 

Saftstation. 

Turen tilbage til Brøndbyøster skete ad den gamle hovedvej mellem Vordingborg og København, 

hvor vi så forandringerne i de tidligere landsbyer langs vejen og det interessante herregårdsland-

skab omkring Turebyholm. 

 

Gert Fabrin, turguide 
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Fanefjord Skovpavillon 

Vi har det altid sjovt og hyggeligt på vores skovture 
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Gert Fabrin bliver takket af vores formand 

Jørn, for hans altid utrolig viden. 

Klar til middag, som bestod af gammeldags 

kalvesteg og islagkage til dessert 
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Brøndbyøsters historie 

 

I maj måned var der foredrag omkring Brøndbyøsters historie med Lisbeth Hollesen fra           
Forstadsmuseet på Kilden. 

 

De første beboere  

Brøndby er i dag en moderne for-
stadskommune, men der har boet 
mennesker i området, vi i dag ken-
der som Brøndby, i flere tusind år. 
Som helt synlige beviser på forti-
dens mennesker har vi de to grav-
høje Tjørnehøj og Gildhøj. Oprinde-
ligt har der været langt flere, men 
tidens tand har efterhånden sløjfet 
og nedlagt de resterende.  

Danmark bliver kristent i slutningen 
af 900-tallet, og i 1100-tallet bliver 
de ældste dele af Brøndby-
øster Kirke – kor og skib – op-
ført. Det er også i denne peri-
ode, vi første gang støder på 
navnet Brøndby på skrift, idet 
kong Knud den Hellige i år 
1085 overdrager store jordbe-
siddelser til Lund Domkirke, 
herunder tre bol jord i Brønd-
by. Selve navnet er siden ble-
vet tolket som “naturlig kil-
de” (brønd) og 
”beboelse” (by), altså et sted 
med adgang til vand, der har 
givet anledning til at bosætte 
sig, og oprindeligt havde 
Brøndbyøster Landsby også 
et gadekær.  

 

Dengang vi var bønder  

Igennem århundreder og indtil midten af 1900-
tallet er Brøndbyøster et udpræget bondeland 
med få hundrede indbyggere stærkt præget af 
den nærliggende hovedstad. Mælk, korn og friske 
grøntsager er en handelsvare, som den evigt sult-
ne storby altid kan aftage. Rundt om Brøndby-
øster Landsby er der marker, så langt øjet ræk-
ker, og de fleste der bor her, er beskæftiget ved 
landbruget eller andre landbrugsrelaterede er-
hverv som smed, mejerist eller brugsuddeler. Til 
landsbyen hører også skole, fattiggård, købmænd 
og oppe ved Roskildevej finder vi i løbet af 1800-
tallet enkelte fabrikker som fx en papirmølle dér, 
hvor Brøndby Nord ligger i dag.  

* Billeder lånt fra Forstadsmuseet med tilladelse 
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I skyggen af krig 

Selvom Brøndby aldrig har væ-
ret i krig, har de store krige ude i 
verden med jævne mellemrum 
haft betydning for livet i Brønd-
by. I 1864 lider Danmark et stort 
tab til det nuværende Tyskland, 
og efterfølgende opføres Køben-
havns Befæstning som forsvar. 
Ned mellem Brøndbyøster og 
Brøndbyvester bygges en 13 ki-
lometer lang voldgrav, Vestvol-
den. Mens den bliver bygget 
1888-92, vokser befolkningstal-
let i Brøndby, da de mange 
hundrede voldarbejdere er ude-
frakommende.  

Under 1. verdenskrig 1914-18 
stiger befolkningstallet igen. 
Danmark er neutral, men for en 
sikkerheds skyld udstationerer vi 
ca. 50.000 danske soldater på 
Københavns Befæstning, og 
mange af dem er indlogeret lo-
kalt på halmlofter, skoler, lader 
og fattiggårde – også i Brøndby-
øster.  

Rundt om i Brøndbyøster står 
der mindesten for frihedskæm-
pere fra Brøndby, der mister livet 
under modstandskampen mod 
tyskerne under Anden Verdens-
krig 1940-45 i Brøndby. Særligt 
Befrielsesdagen d. 5. maj 1945 
bliver en skæbnens dag, hvor fi-
re frihedskæmpere mister livet i 
Brøndbyøster i ildkamp mod ty-
skerne. 

 

Folk i Brøndbyerne er ualmin-
delig flittige til at sætte børn i 
verden   

Brøndby har ved slutningen af 2. 
Verdenskrig kun omkring 3000 
indbyggere, men bolignøden i 
København er stor, og der bliver 
der bygget nyt i kommunerne 
rundt om hovedstaden. I Brønd-
byøster skyder Brøndbyparken 
op i slutningen af 1940’erne.  
   
 

 

 

* Billeder lånt fra Forstadsmuseet med tilladelse 
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Arkitekten er en af datidens 
mest kendte, Kay Fisker, og 
ikke mange år senere begyn-
der opførelsen af højhusene 
på Nygårds Plads. Befolk-
ningstallet stiger vokser vold-
somt i disse år fra 3000 i 
1945 til 27.000 i 1965, og i 
aviserne kan man læse, at 
”Folk i Brøndbyerne er ual-
mindelig flittige til at sætte 
børn i verden”. I kølvandet på 
de mange nye borgere bliver 
der bygget skoler og instituti-
oner, Brøndbyøster Station 
åbner i 1953, Brøndbyøster 
får en kirke mere i 1966, 
Nygårdskirken, Vestbadet åb-
ner i 1958, i 1952 plantes de 
første træer i Brøndbyskoven, 
og nye butikker og et bibliotek åbner. Brøndbyøster Landsby får lov til at blive liggende, mens alt 
det nye skyder op på de gamle marker og Brøndby, som vi kender det i dag som moderne for-
stad, tager form.    
 
 
Af Lisbeth Hollesen 
 
   
 

 

 

 

* Billeder lånt fra Forstadsmuseet med tilladelse 
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Det er LED 

 
Vi har på bestyrelsesmødet den 16/11 besluttet at alle udvendige lamper skal opdateres til nuti-
dens LED. Det gør vi på baggrund af at de indsatser af LED, der er i de nuværende lamper er ved 
at være lidt forældet, og at nye indsatser af LED kan godt betale sig. Det er med tanke på klimaet 
og økonomien. 
 
Antal lamper 88stk. 
 
 46 stk. væg/loftmonterede lamper, skiftes til NYX 190 LED eller Skot LED-indsats. 

 29 stk. Københavner armaturer ved p-pladser skiftes til LED-indsats. 

 13 stk. kegleformede lamper ved p-pladser skiftes til Space. 

 

Årlig el besparelse inkl. drift og vedligeholdelsesabonnement: 

 

I dag: 78.837,50kr inkl. moms 

Efter montering 30.385kr inkl. moms 

Besparelse: 51.473,75kr inkl. moms  

 

65% reduktion. 

 

Årlig energiforbrug: 

 

I dag: 10.299 kWh 

Efter montering: 2711 kWh 

Besparelse: 7.305 kWh 

 

Årlig CO2-udledning reduceres med 872 kilo 

 

 

Det er vigtig at vi alle tænker over hvordan vi bruger vores strøm. Derfor tilbyder bestyrelsen alle 
lejemål 3 LED pærer, som kan afhentes nu hos vores varmemester. 

Der er tale om LED pærer med enten lille fatning (E14, 5W) eller stor fatning (E27, 5,5W) 
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Vinsmagning 

 
Torsdag d. 17/11 havde bestyrelsen inviteret til vinsmagning i vores selskabslokaler. 

 

Vi skulle smage på både bobler, 8 forskellige vine og til slut en portvin. 

Alle vinene blev introduceret af Frank Andersen fra Skovgaard vine i Brøndby. 

Frank fortalte lidt om hver vin. Hvor de kom fra og hvad for en drue. 

Undervejs var der mulighed for lidt brød og oliven. 

 

Der vil helt sikkert i fremtiden komme flere af den slags events 

 

Frank Andersen fra Skovgaard vine 
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Godt fremmøde til aftens arrangement 

Der skåles og smages 
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Lejerforeningen 

 

Lejerforeningen: 

Lejerforeningen har eksisteret i al den tid Brokær har. 

Hvert år inviterer Lejerforeningen sine medlemmer på en tur. 

Det kan være til Sverige, Nordsjælland og andre spændende 

steder. På turene er der altid en guide med, der fortæller om de seværdigheder man kommer 

forbi på turen. 

Er man ikke medlem af Lejerforeningen og ønsker at være det, kan man udfylde nedenstående 

blanket, og aflevere den i afdelingsbestyrelsens postkasse Nygårds Plads 2D. 

Det koster 15kr om måneden af være medlem af Lejerforeningen og 10kr for pensionister og 

efterlønsmodtagere, og beløbet bliver trukket sammen med huslejeopkrævningen. 

Så skynd dig at melde dig ind hvis du ikke er 

det, så du kan være med til de events der 

kommer i løbet af året. 

Til Lejerforeningen Brokær afdeling 603 

Klip ud, udfyld og aflevere den i Bestyrelsens postkasse, Nygårds Plads 2D 

Jeg indmelder mig herved i Lejerforeningen Brokær afdeling 603 

 

 

 

 

 

   

 

Navn: 
 

Adresse: 
 

Bolignummer: 
 

Kontingent: kr. 15,00 sæt kryds  

Kontingent: kr. 10,00 sæt kryds  

Dato:        /         20 
 

 Underskrift 

For pensionister og efterlønsmodtagere: 
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Julekonkurrence 

 

 
   

Klip skemaet ud af bladet, udfyld og aflever den i Bestyrelsens postkasse ved  

Bestyrelseslokalet, Nygårdsplads 2D ELLER i brevsprækken hos administrationen                    

senest mandag den 2. januar 2023. 

 

 

Igen i år vil Lejerforeningen have en konkurrence for ALLE* beboere i Brokær. Medlem eller ej. 

 

Konkurrencen er simpel.  

Det eneste du skal gøre er at sætte kryds i hvor mange år vores formand Jørn har været 

beboerdemokrat. 25 år, 40 år eller 50 år  

 

Når du har sat kryds i hvor mange år han har været beboerdemokrat, klipper du det ud og 

afleverer den i bestyrelsens postkasse ved bestyrelseslokalet. 

Nygårdsplads 2D ELLER i brevsprækken hos administrationen                                                                 

senest mandag den 2. januar 2023.  

 

 

Gætter du rigtigt, er du med i lodtrækningen om 3x gavekort til en 

middag for 2. 

 

 

Vinderne vil blive kontaktet direkte og offentliggjort i næste udgave af beboerbladet. 

Navn: 
 

Adresse: 
 

E-mail: 
 

Telefon: 
 

*Afdelingsbestyrelsen og dens familie kan ikke deltage 

Hvor mange år har vores formand 

Jørn været beboerdemokrat? 

Sæt kryds ved det rigtige svar: 

25 år 40 år 50 år 
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Genbrugscentral 

 
Der bliver smidt alt for meget ud i storskraldsrummene, som kan genbruges. Det vil vi meget ger-
ne gøre noget ved, så fra den 1/12-2022 har bestyrelsen sammen med beboer Ilse Hartmann op-
rettet en ”genbrugscentral”. Nygårds Plads 8, kld. 
 
Man kan aflevere: 
 

• Rent og helt børnetøj fra 0-12 år 

• Pæne og ordentlige børnesko og støvler str. 0-37 

• Intakt legetøj 

• Mindre brugsting 

• Køkkenudstyr 

• Vaser 

• Nibs og lign. 

• Spil 

• Børnebøger 

• Intakt sportsudstyr 

• Pæne klapvogne og barnevogne 

• Børnecykler 

• Løbehjul 

• Små senge 

• Høje stole 

• Nye bøger 
 
Der modtages ikke møbler, elektronik, gamle bøger og voksen tøj samt tøjbamser. Disse effekter 
skal stadig afleveres som normalt, i de dertil indrettede containere. 
 
Er du i tvivl om dine effekter kan indgå i genbrugscentralen, kan du kontakte Ilse Hartmann eller 
sende hende et billede på mail. 
 
Aftale om aflevering, aftales med Ilse. Der må ikke sættes effekter foran døren til centralen, der 
ikke er aftalt med Ilse. 
 
Ilse vil forsøge at holde centralen åben en gang om ugen, bortset fra ferier. 
Se evt. tiderne på vores hjemmeside www.603.dk, opslag på døren til centralen eller kontakt Ilse. 
 
Du er altid velkommen til at kigge forbi centralen, for at se om der er noget du kan bruge. 
 
Vi forbeholder os ret til at, videregive afleverede ting, evt. ved opslag. 
 
 
Ilse Hartmann 
 
stejlborg@brnet.dk 
 
60 43 49 07 
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Vaccination 
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Affaldssortering og håndtering 
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Affaldssortering og håndtering 

• Mælke- og juicekartoner    

• Bleer     

• Kattegrus   

• Pizzabakker  

• Gavepapir    

• Chips- og kaffeposer  

• Snavset papir og pap  
 

Restaffaldet er som det tidligere 

dagrenovation men uden alt det 

genanvendelige affald.  

• Frugt og grønt    

• Kaffe- og te filtre    

• Brød, ris og pasta  

• Fisk og skaldyr   

• Kød og knogler     

• Æggeskaller  

• Afskårne blomster  
 

Madaffald må kun kommes i de 

udleverede grønne 

madaffaldsposer 

• Konservesdåser   

• Drikkedåser uden pant  

• Fyrfadslysholdere  

• Søm, skruer og mindre 

metalgenstande  

• Gryder og pander  

• Bestik, knive, stanniol og 

foliebakker  

• Blandingsbatterier  
 

Metalemballager skal være tømt 

• Små papkasser 
• Karton 
• Bølgepap 
• Æggebakker 
• Paprør fra køkkenruller 
 

Pap og karton skal være helt 

rent og tørt.  

Papkasser skal klappes 

sammen. 

• Plastflasker- og dunke 

• Kartoner fra mad og 
drikke     

• Plastfolie  

• Bobleplast   

• Plastbakker f.eks. 
kødbakker  

• Legetøj   
 

Plastemballager skal være tømt 

for mad og drypfrie. 

• Aviser og reklamer    

• Tryksager 

• Brochurer   

• Kuverter med rude  

• Skrivepapir   
 
 

Papir skal være helt rent og tørt. 

• Glasflasker  

• Konservesglas   

• Glasemballage  

• Drikkeglas   

• Glasskår fra ovenstående 
  
(NEJ TAK! til keramik, 

porcelæn, stentøj.  

Det ødelægger 

genanvendelsen af glasset).  

AFFALD TIL CONTAINERGÅRDEN 

Farligt affald (ud over batterier) storskrald, større stykker pap, elektronik, 

keramik og porcelæn m.v. skal du fortsat aflevere i containergården. 

Brug din nøglebrik til at låse dig ind i containergården. 

 

BATTERIER 

Batterier afleveres fortsat i kælderen. 

 

ER DU I TVIVL? 

Hvis du er i tvivl om sorteringen, kan du altid slå op i Brøndby Kommunes 

Sorteringsguide på www.brondby.dk/affald  
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Klip ud og gem 
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Praktiske informationer 

 
 

 

Hvad Kontaktoplysninger Yderligere information 

OTIS Elevatorservice Telefon: 44 88 89 99 
Kan kontaktes hele døgnet ved fejl 

og nedbrud på elevatorer. 

   

Vagt - Boligselskabet Telefon: 21 80 63 73 

Mandag - torsdag kl. 14:30 - 07:00 
Fredag fra kl. 13:00 
Weekend + Helligdage hele døgnet 
 
Ved akut opstået skader i bolig 

   

Vagt - JP Vagt Telefon: 71 69 83 12 

Alle dage kl. 17:00 - 06:00 
 

Fx ved larm eller ubudne gæster i 

kælder eller på loft, samt ved støj og 

larm fra naboer efter kl. 22:00 

   

Politi - Alarm Telefon: 112 
Ved akut personskade og brand, 

hvor der er behov for udrykning 

   

Politi - Service Telefon: 114 
Ved almindelige forbrydelser som fx 

tyveri, indbrud og salg af stoffer 

   

Ejendomskontoret 

(Varmemester) 

Kontor: Nygårds Plads 27, 1. sal  

Telefon: 36 75 05 81 

Skriftlig henvendelse: 
www.varmesterkontoret.dk/afdeling-603/ 

Telefonisk henvendelse: 

Mandag kl. 09:00 - 14:00 

Tirsdag kl. 09:00 - 14:00 

Onsdag kl. 09:00 - 14:00 

Torsdag kl. 09:00 - 14:00 

Fredag kl. 09:00 - 12:00 
 

Personlig henvendelse: 

Mandag kl. 08:00 - 09:00 

Tirsdag kl. 08:00 - 09:00 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 14:00 - 17:00 

Fredag kl. 08:00 - 09:00 

   

Brøndby Boligselskab 

(Administration) 

Og 

Lejerbo 

Regionskontoret: Nygårds plads 27, 1. sal  

Telefon: 45 80 06 00  

E-mail vedr. drift og klager: bb@lejerbo.dk  

E-mail vedr. udlejning: bbudlejning@lejerbo.dk  

Hjemmeside: www.broendbyboligselskab.dk  

Telefon til Udlejningen hos Lejerbo: 70 12 13 10  

Telefonisk henvendelse:  

Mandag kl. 09:00 - 14:00  

Tirsdag kl. 09:00 - 14:00  

Onsdag kl. 09:00 - 14:00  

Torsdag kl. 09:00 - 14:00  

Fredag kl. 09:00 - 12:00 
  

Personlig henvendelse:  

Mandag kl. 10:00 - 12:00  

Tirsdag kl. 10:00 - 12:00  

Onsdag lukket  

Torsdag kl. 14:00 - 16:00  

Fredag lukket  

   

Bestyrelsen i Brokær 

Kontor: Nygårds Plads 2D 

E-mail: 603@603.dk 

Hjemmeside: www.603.dk 

Bestyrelsen har ikke besøgstid, men 

modtager gerne forslag, idéer og 

gode råd. Skriv til os på mail, eller 

smid et brev ind af brevsprækken på 

vores kontor. 


