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BROKÆR - bidrag til Organisationens beretning for 2018 
 
Brokærs 60 års fødselsdag blev fejret på behørig vis ved en stor fest på Kilden for beboere, 
administration, varmemester, gårdmænd og vores borgmester. Ca. 130 personer deltog i 
festlighederne. 
 
Varmemester og gårdmænd 
Vi har i 2018 haft visse udfordringer med vort team af varmemester og ejendomsfunktionærer 
(gårdmænd). Det var desværre nødvendigt at skifte varmemester, ligesom der har været udskiftning 
af 2 gårdmænd. Det har i stort omfang betydet mere arbejde til den ”faste garde”, men nu lysner det 
heldigvis, og vi har igen fuld bemanding. 
 
Den løbende vedligeholdelse 
Året har været begunstiget af god økonomi, som har ført til, at vi har kunnet gennemføre større 
vedligeholdelsesarbejder som  
 

• Tagrenovering Nykær 61-67 
• Yderligere udskiftning til LED-lys 
• Ny legeplads ved Nygårds Plads 4-10  
• Etablering af bevægelsesføler på lyset i vaskerum og strygerum 

 
Affaldshåndtering 
Vi har stor fokus på affaldshåndteringen. Det er således vigtigt, at affaldsskaktene udelukkende 
bruges til husholdningsaffald. Flasker, metal, pap osv. skal i de store containere i containergårdene. 
Brøndby Kommune vil i de kommende år fokuserer på affaldshåndteringen i hele kommunen, og 
ser bl.a. på etablering af egentlige affaldsøer. Bestyrelsen er dog i dialog med kommunen i gang 
med at analysere konsekvenserne ved en skaktlukning, herunder om evt. mulighed for at bevare 
skakte til med håndtering af madaffald, da en lukning af disse vil føre til andre problemer, især for 
de mange ældre i vores boligområde.  
 
Vaskerier 
Der sker en løbende udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere af mærket Miele.  
Det undersøges pt, om vi i løbet af de kommende år skal skifte de malede gulve i vaskerier ud med 
klinker, ligesom vaskerierne generelt trænger til en malerbehandling 
 
Herudover er vi i gang med at etablere elektroniske vasketavler i Nykær 61-67, til brug for 
tidsbestilling i stedet for det nuværende system med vaskelåse. Det bliver også muligt at reservere 
vasketid direkte fra egen pc eller ipad mv. Går projektet godt, fortsættes til de øvrige huse i løbet af 
2019 og 2020. 
 
Afdelingens økonomi 
For de kommende år er der ud over den løbende vedligeholdelse bl.a. følgende planlagte 
investeringer:  
 

• Der er indhentet tilbud på foring af faldstammer. Projektet forventes gennemført i 2019. 



• Tagprojekt 4-10 i 2021. 
• Vinduer – på køkkensiden af ”lavhusene” i 2019 og 2020.  
• Vinduer i højhusene 2022 og 2023. 

 
Carporte 
Der blev i 2017 etableret bedre lysforhold i carportene ved nr. 4-10. Og det ser ud til, at det har 
hjulpet på antallet af indbrud i bilerne. Bestyrelsen er meget opmærksomme på problemet, og 
undersøger pt mulighederne for og økonomien i video-overvågning. 
 
Erhvervslejemål  
Der har været lidt udskiftning i vores erhvervslejemål, og i skrivende stund er Nettolokalerne 
”tomme”. Der arbejdes på at få en ny dagligvarebutik, fx Rema, men nu må vi se, om det lykkes. 
 
Også i 2018 kan vi glæde os over de mange aktiviteter og det liv, som den Cafe Nielsen har ført til 
på Nygårds Plads.  
 
Fremtid  
Der er jo nok at tage fat på i fremtiden og bestyrelsen ser frem til endnu et spændende år, hvor vi   
også ser lidt længere frem og har fokus på de kommende projekter med tage og vinduer.  
 
Til sidst takkes såvel administration som ejendomsfunktionærer og varmemester/lokalinspektør for 
et godt og konstruktivt samarbejde.  
  
 
På vegne af Afdelingsbestyrelsen Brokær 
 
Jørn Nysum Schoop  
Formand 


