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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 

Suppleanter: 
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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Side 4 Bestyrelsens beretning 2023 

Side 8 Indkaldelse / Dagsorden til beboermødet 2023 
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Praktiske informationer Bagsiden 

Indhold 

JP Vagt 

71 69 83 12 

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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Bestyrelsens beretning 2022 

Det har på flere fronter været et anderledes år. Vi slap nogenlunde fri af coronaen, 
men blev så ramt af krigen i Ukraine, med de tårnhøje energipriser til følge. Heldig-
vis 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 ud-
gifterne 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 mulighe-
derne for at få solceller på tagene. 

 

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

 

Tidligere på året blev der udarbejdet ny energimærkning for afdelingen, og der er 
også lavet grønne screeninger. Disse kan være med til at udpege steder, hvor for-
bruget 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. 

 

De to varmecentraler i de to lavhuse skal totalrenoveres i 2023, men skal dog sam-
tænkes med evt. nye solceller. 

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at alle udvendige lamper skal opdateres til nutidens 
LED. Det gør vi bl.a. ved at udskifte LED-indsatserne i de nuværende lamper med 
nye indsatser af LED  

 

Der skiftes 88 lamper, som giver en årlig driftsbesparelse på ca. 51.500 kr. svaren-
de til 65% reduktion.  

 

Udskiftning af vinduer Nygårds Plads 11-17 og 12-18 

Vores rådgiver har konstateret, at udskiftningen giver flere problemer end først an-
taget. Derfor trækker sagen i langdrag.  

 

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. 
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Bestyrelsens beretning 2022 

Tidsplanen siger nu, at ”alt papirarbejdet”, dvs. pilotprojekt, udbud, vurdering af til-
bud, indgåelse af kontrakt mv. vil tage 4-5 måneder. Selve arbejdet med udskiftning 
af vinduerne forventes at gå i gang medio august 2023 og forventes færdigt i foråret 
2024. 
 

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? Vi håber naturligvis på en 
løsning, hvor vi kan undgå at skifte alle dørene. 
 

Relining af faldstammer 

Som følge af projektet med døre og vinduer mv. er projektet med foring af faldstam-
mer udsat til 2023/2024. Der har været enkelte udfordringer med nogle faldstammer 
i Nykær 61-67, som dog er udbedret. 
 

Vaskerier 

Vi har fået lavet et ”prøvevaskeri” med ny maling, skridsikre klinker på gulv osv. i nr. 
61-67. Nu er planen, at vi inden for de næste år får renoveret samtlige vaskerier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El-ladestandere 

Vi er p.t. ved at undersøge om ledningsnettet overhovedet kan anvendes til at etab-
lere ladestandere, herunder hvor evt. ladestandere mv. skal placeres. Umiddelbart 
er oplægget, at der kan etableres 2-4 ladestandere ved hvert hus, og at etablerin-
gen betales af boligselskabet. 
 

Kravlegården 

Klientellet har ændret sig, og der er salg af euforiserende stoffer. Der er gøende 
hunde, og det grønne område bruges som toilet, til bl.a. stor gene for Cafe Nielsen. 
Beboerne er meget utrygge ved at passere området. 
 

Situationen er helt uholdbar, og vi har bedt kommunen om at gå ind i sagen. Det 
har resulteret i, at vi har solgt et stykke jord i området mellem butiksbygningen ved 
Nygårds Plads nr. 2 og henimod garagerne i Solkær. Det er her planen, at kommu-
nen i foråret 2023 vil opføre et opholdssted a la den gamle kravlegård, dog med op-
syn og begrænset åbningstid. 
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Bestyrelsens beretning 2022 

Legepladser 

I vores afdeling har vi 3 legepladser af ældre dato. Derfor har vi i bestyrelsen talt 
om en opdatering, hvor fokus vil være på fantasi og motorik. Lasse er kommet med 
et idékatalog over de forskellige muligheder, men legepladser er ikke billige. Vi skal 
nok regne med, at en enkelt legeplads vil koste omkring 300-500.000 kr. Derfor er 
det et projekt, der vil løbe over nogle år. Og som priserne på materialer er lige nu, 
vil det være et projekt, vi venter lidt med, indtil priserne på materialer rammer det 
lidt mere normale niveau. 
 

Carporte – brand 

Desværre var flere carporte og dermed også biler ved Nykær 61-67 ramt af en stør-
re brand i foråret. Det medførte naturligvis store gener for de berørte, men i efter-
sommeren var der heldigvis igen etableret carporte til glæde for de mange berørte 
beboere. 
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Bestyrelsens beretning 2022 

Genbrugscentral 

Der bliver smidt alt for meget ud i storskraldsrummene, som kan genbruges. Det vil 
vi meget gerne gøre noget ved, så bestyrelsen har sammen med en beboer, Ilse 
Hartmann, oprettet en ”genbrugscentral”.  
 

Man kan bl.a. aflevere: Børnetøj, børnesko, legetøj, køkkenudstyr, spil, børnebøger, 
klapvogne og barnevogne, børnecykler mm. 
 

Der modtages ikke møbler, elektronik, gamle bøger og voksent tøj samt tøjbamser. 
Disse effekter skal stadig afleveres som normalt i de dertil indrettede containere. 
 

Afdelingens økonomi  

Afdelingen har generelt en sund økonomi, men det har været et år med voldsomt 
stigende priser på energi og håndværkere, hvilket desværre i skrivende stund tyder 
på, at vi får et betragteligt underskud i størrelsesorden 1,5-2 mio. kr. Da vi er i den 
heldige situation, at vi har opsparet overskud fra tidligere år, får årets underskud 
næppe konsekvenser for huslejen. 
 

For de kommende år er der ud over den løbende vedligeholdelse bl.a. følgende   
foreløbigt planlagte investeringer:  
 

• Vinduer – på køkkensiden af ”lavhusene” i 2023 og 2024 

• Dørsagen – udskiftning af ”sikkerhedsdøre” i 2023 

• Vinduer i højhusene 2024 og 2025 

Foring af faldstammer i 2023 og 2024. 
 

Fremtid  

Der er jo nok at tage fat på i fremtiden, og bestyrelsen ser frem til endnu et spæn-
dende og travlt år, hvor vi også ser lidt længere frem og har fokus på de kommende 
projekter med døre og vinduer, erhvervslejemål, rørforing, tage mv. Og lad os så 
håbe på, at Coronakrisen ikke endnu engang spænder ben for de mange påtænkte 
aktiviteter. 
 

Til sidst takkes alle for et super godt samarbejde i årets løb.  
 

Jørn Nysum Schoop  

Formand Brokær 
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Indkaldelse / Dagsorden til beboermødet 2023 

Til beboerne i Brøndby Boligselskab, afd. 603-0, Brokær 
I henhold til Brøndby Boligselskabs vedtægter § 14, stk. 1.,  

indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde 

Tirsdag den 25. april 2023, kl. 18.30 i Kilden, Nygårds Plads 31. 
 

Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent 

 2.  Valg af referent 

 3.  Valg af stemmeudvalg 

 4.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2022 

 5.  Godkendelse af regnskab 2022 

 6.  Godkendelse af budget 2024 

 7.  Behandling af indkomne forslag 

 8.  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

  8.A  Valg af afdelingsformand frem til ordinært afdelingsmøde 2025 
  Jørn Nysum Schoop (modtager genvalg) 

  8.B Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer frem til ordinært afdelingsmøde 2025 
 Birgit Petersen (modtager genvalg) 
 Iben Hansen (modtager genvalg) 
 Dorthe Tronøe (modtager genvalg) 

  8.C Valg af 2 suppleanter frem til næste ordinære afdelingsmøde  
 Simon Justesen (modtager genvalg) 
 Erik Tange (modtager genvalg) 

 9.  Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer - (det er tidligere blevet besluttet 
  af valget sker af og blandt bestyrelsens medlemmer på det først kommende møde i  
  bestyrelsen. Derfor skal der ikke vælges, men punktet tydeliggøres) 
 10. Eventuelt 

 

  Forslag under punkt 7, skal være indgivet skriftligt 2 uger før afdelingsmødet til  
  bestyrelsen, hvilket er senest tirsdag den 11. april 2023. Aflevering heraf skal ske i  
  afdelings bestyrelsens postkasse, afdelingsbestyrelsens kontor, Nygårds Plads 2D  
 

Medbring venligst sundhedskort som gyldig dokumentation for at deltage som beboer på 

afdelingsmødet. 

   

  Med venlig hilsen 

  Afdelingsbestyrelsen 
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Lejerforeningens beretning 2022 

Skovturen 

Igen i år havde vi fornøjelsen af at have Gert Fabrin som guide på Brokærs udflugt, 
som denne gang gik til Vordingborg og Møn.  
 

Turen gik ad Syd motorvejen til Tappernøje, hvorfra vi kørte ad mindre veje gennem 
Sydsjælland. Der var tid til et kort ophold på den tidligere berygtede henrettelses-
plads Stejlebanke. Fra bussen kunne vi nyde den smukke udsigt over den fredede 
Dybsø med dens rige fugleliv.  
 

Et højdepunkt var turen gennem den tidligere industriby Køng, hvor adskillige huse 
stadig fortæller om områdets betydning med sin for længst nedlagte linnedfabrikati-
on. Første stop var en pause i Vordingborg, hvor vi ved Kulturarkaden havde mulig-
hed for at nyde en forfriskning. Kulturarkaden rummer forskellige kulturelle institutio-
ner som f.eks. Vordingborg Bibliotek.  
 

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 Skovpavil-
lon, hvor vi spiste en lækker menu bestående af kalvesteg og islagkage. Skovpavil-
lonens vært fortalte levende om stedets historie, herunder om optagelse af en sce-
ne 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 in-
teressante herregårdslandskab omkring Turebyholm.  
 

Vinsmagning 

Torsdag den 17. november havde bestyrelsen inviteret til vinsmagning i vores sel-
skabslokaler. Vi smagte på både bobler, 8 forskellige vine og til slut en portvin. Alle 
vinene blev introduceret af Frank Andersen fra Skovgård vine i Brøndby. Frank for-
talte lidt om hver vin. Hvor de kom fra og hvilke druer mv. Undervejs var der mulig-
hed for lidt brød og oliven. Der vil helt sikkert i fremtiden komme flere af den slags 
events. 
 

 

Lejerforeningens bestyrelse 
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Lejerforeningens generalforsamling og dagsorden 2023 

 

 

 

 

 

 

             Brokær 

 

 

Lejerforeningens generalforsamling  

  

Dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af stemmeudvalg 

 3. Årsberetning 

 4. Godkendelse af regnskab 

 5. Indkomne forslag 

 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 7. Eventuelt 

 

 Forslag under punkt 5, skal være indgivet skriftligt 2 uger før afdelingsmødet til           
 bestyrelsen, hvilket er senest tirsdag den 11. april 2023. Aflevering heraf skal ske i  
 afdelingsbestyrelsens postkasse, afdelingsbestyrelsens kontor, Nygårds Plads 2D. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Lejerforeningens bestyrelse 
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Lejerforeningens regnskab 2022 
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Aksel - 60 år som beboerdemokrat 

60 år i beboerdemokratiets tjeneste 

I slutningen af februar 1963 blev 
matros og forbundssekretær i 
Sømændenes Forbund Aksel 
Borresen valgt ind i bestyrelsen 
for lejerforeningen i Brokær. Det 
var et halvt års tid efter, at han 
og hans kone Elna var flyttet fra 
Hundested og ind i en lejlighed 
på Nygårds Plads 4. Han vidste 
næppe dengang, at engagemen-
tet i beboerdemokratiet ville kom-
me til at vare i 60 år og omfatte 
adskillige poster – bl.a. 40 år 
som formand for Brøndby Bolig-
selskab. 

- Jeg blev bidt af arbejdet. Jeg 
kunne se, at jeg kunne være med til at fremme udviklingen inden for beboerdemo-
kratiet og være med til at bestemme, hvordan det skulle være. Det er sådan noget, 
der kun kan lade sig gøre i form af fællesskab og samarbejde, fortæller han. 

I foråret 1966 blev han den ene af 2 beboervalgte repræsentanter i bestyrelsen for 
Brøndby Kommunale Boligselskab, som det hed dengang. De 3 øvrige bestyrelses-
medlemmer var udpeget af kommunalbestyrelsen. Den anden beboervalgte kom fra 
selskabets anden afdeling i Kirkebjerg. 

Da Aksel kom med i bestyrelsen for boligselskabet, var byggeriet af Brøndby Nord i 
gang. De første beboere flyttede ind i den nye afdeling i 1967. I samme periode 
blev der også bygget massevis af almene boliger i Brøndby Strand Parkerne, hvor 
de sidst byggede gårde og højhuse blev en del af Brøndby Kommunale Boligsel-
skab i 1970’erne. 

I 1970 blev Aksel udpeget som formand for boligselskabets bestyrelse. Samme år 
flyttede han til Brøndby Nord sammen med sin kone og de 3 døtre, så de kunne få 
deres egne værelser. Brokær og Brøndby Nord havde fælles lejerforening på det 
tidspunkt. I 1980 rykkede han og Elna tilbage til Brokær, fordi døtrene var flyttet 
hjemmefra. 

- En af mine mærkesager var, at bygningerne og lejlighederne skulle være godt 
vedligeholdt. Derfor fandt vi i Brokær ud af, at vi måtte have mere i husleje, så den 
blev sat op med 215 kr. om måneden, fortæller han. 

Det var i 1988, beboerne fik huslejestigningen, der var på 14 procent. Det betød, at 
der ikke alene var penge til renoveringer, men også til den markante gavlkunst der 
kom op i begyndelsen af 1990’erne i et samarbejde mellem boligafdelingen og kom-
munen. 
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Aksel - 60 år som beboerdemokrat 

- I dag har vi den laveste kvadratmeterpris på huslejer ikke bare i Brøndby Boligsel-
skab, men i hele Brøndby, fortæller Aksel. 

Kunsten er et af Aksels hjertebørn. I 1966 kom det første stykke kunst til Nygårds 
Plads i et samarbejde mellem afdelingen og kommunen. Det var skulpturen 
”Groende vækst”, der 
står ved parkeringsplad-
serne ved Brøndbyøster 
Station. Siden er der 
kommet meget kunst til – 
også i afdelingen med 
ældreboliger i Bøgelun-
den i Brøndby Strand og 
Rolands Have i Brøndby-
øster. 

Rolands Have er et af de 
sidste store projekter, Ak-
sel var med til at beslutte 
i organisationsbestyrel-
sen, før han trådte ud. 
Byggeriet af de 2 afdelin-
ger med ældreboliger er 
noget af det, han har væ-
ret mest glad for at være 
med til. 

Et andet projekt, Aksel er meget glad for, er udsmykningen af kældrene i Brokær, 
hvor han selv har bidraget med godt 50 billeder og plakater, som han fik indrammet 
og hængt op. Det har skabt liv på væggene i de ellers kedelige kældergange og 
øget følelsen af tryghed. 

Gennem næsten alle 60 år i beboerdemokratiet var der en person, der var særde-
les vigtig for hans indsats. Hende delte han adresse med. 

- Jeg kunne jo ikke have lavet alt det arbejde uden at have opbakning hjemmefra. 
Min kone var meget tålmodig, og det har jeg været taknemmelig for, siger han om 
hustruen Elna, der døde i 2021. 

Aksel er medlem af repræsentantskabet i Brøndby Boligselskab frem til repræsen-
tantskabsmødet i juni 2023. Han er ligeledes stadig med i landsrepræsentantskabet 
i Lejerbo, hvor han desuden har siddet i hovedbestyrelsen i 13 år. Blandt mange 
andre ting var han også med til at starte Brøndby Fjernvarme op. 
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Sommerferie for børnefamilier 

 
 

   
 

 

 

 

Sommerferie for børnefamilier 
 

Igen i år har Lejerbo søgt Arbejdsmarkedets Feriefond om midler. Det har vi, for-
di vi gerne vil kunne tilbyde børnefamilier, der ikke selv har råd, en uges ferie.  
Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilliget 690.000 kr. til formålet. 
 
Det betyder, at vi endnu engang får fornøjelsen af at sende mange børnefamilier 
afsted på en skøn ferie - i fællesskab med andre familier på tværs af hele Lejer-
bo.  
 
Vi har i år bestilt plads i:  
 
Ebeltoft feriecenter    24/6 - 1/7 2023 

 
Marielyst feriecenter  1/7 - 8/7 2023 
 
Hvem kan søge? 
Hvis I er beboere i Lejerbo og er en familie med børn i alderen fra 0-18 år, der 
ikke har råd til at holde ferie, kan I søge om plads på Lejerbos fælles familiefe-
rie.  
 
Hvad koster det? 
Et ferieophold koster 500 kr.  
 
For det beløb får I:  
1) en feriebolig med forbrug af el, varme og vand betalt på et af de 2 nævnte fe-
riesteder.  
2) transporten frem og tilbage betalt. Hvis I ikke er i egen bil, men skal med bus 
og tog, 
    betaler vi også en linnedpakke til hvert medlem i jeres familie.  
3) tilbud om fælles aktiviteter i ugens løb.  
 
Hvordan søger I? 
For at komme i betragtning til et ferieophold skal I udfylde et ansøgningsskema 
med oplysninger om jeres familie og jeres økonomi. Ansøgningsskemaet findes 
på Lejerbos hjemmeside.  
 
Hvis der er noget I er i tvivl om, så kontakt gerne feriekoordinator                  
Jeanette Gade Brandstrup på mail familieferie@lejerbo.dk.  
 
SIDSTE FRIST FOR ANSØGNING ER DEN 1. maj 2023 

 
   

mailto:familieferie@lejerbo.dk


 

15  

Tillykke Jørn med frivilligprisen 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste år indstillede jeg Jørn på bestyrelsens vegne til frivilligprisen 2022 i Brøndby Kommune, for 
hans 40 år som beboerdemokrat og sine mange år som frivillig i Brøndby IF. 

Jørn blev blandt 2 andre nomineret til frivilligprisen 2022. 

Frivilligprisen blev uddelt d. 10. marts 2023 ved foreningsfesten i Brøndby Kommune. 

Prisen gik til vores formand Jørn Nysum Schoop. 

 

ET STORT TILLYKKE med prisen. Du har om nogen fortjent prisen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Skou 

Næstformand 
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Vindere af julekonkurrencen 2022 / Påskekonkurrence  

 
 
 
 

 

Klip skemaet ud af bladet, udfyld og aflever det i bestyrelsens postkasse ved  
bestyrelseslokalet, Nygårdsplads 2D ELLER i brevsprækken hos administrationen. 
Du kan også maile dit svar til os på Konkurrence@603.dk 
Husk at påføre dit navn, telefonnummer og adresse i din mail 
senest torsdag den 20. april 2023. 

Vindere af julekonkurrencen 2022: 

Kirsten Christensen 

Erik Schindelvig 

Torben Hansen 
 

Påskekonkurrence 

I år vil vi gerne forkæle jer lidt ekstra. Så derfor afholder vi en 

påskekonkurrence*. 

Det eneste du skal gøre er at tælle hvor mange guld påskeæg der 
er i denne udgave af beboerbladet. (forsiden tæller IKKE med) 

Når du har talt og skrevet hvor mange guld påskeæg der er, 
klipper du det ud og afleverer det i bestyrelsens postkasse ved 
bestyrelseslokalet, Nygårdsplads 2D ELLER i brevsprækken hos 
administrationen.  
Du kan også maile dit svar til os på Konkurrence@603.dk 
Husk at påføre dit navn, telefonnummer og adresse i din mail 
senest torsdag den 20. april 2023.  

Gætter du rigtigt, er du med i lodtrækningen om et påskeæg fra Frellsens 

Chokolade. 

Vinderen vil blive offentliggjort på beboermødet den 25. april 2023. 

Navn: 
 

Adresse: 
 

E-mail: 
 

Telefon: 
 

*Afdelingsbestyrelsen og dens familie kan ikke deltage 

Hvor mange guld påskeæg er der  
i denne udgave af beboerbladet? 
(Forsiden tæller IKKE med) 

Der er:   Guld påskeæg i bladet 
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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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Affaldssortering og håndtering 
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Affaldssortering og håndtering 

• 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 

for mad og drypfrie.  

• 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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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. 14:00 - 09:00 
Fredag fra kl. 12:00 
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.varmemesterkontoret.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. 


