
 

 

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157  Lunden 
Daruplund 29, altansiden  2660 Brøndby Strand 

Mail: lunden@lundens.eu  www.lundens.eu 
____________________________________________________________________________ 

 
11. oktober 2016 

 
 

 
Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 

 
 

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 – 19:00 

 

Mødet afholdes i 
Kulturhuset Brønden 

Brøndby Strand Centrum 60 
2660 Brøndby Strand 

 
 

 

DAGSORDEN 
  
1. Valg af dirigent 

 
2. Valg af stemmetællere 

 
3. Sammenlægning af Institutioner, nedlæggelse af stien mellem R. 16 og R. 22. 
 v/Linda Vejlø og Charlotte Faldt 

 
4. Afstemning om punkt 3: ”Sammenlægning af institutioner, nedlæggelse af stien 

mellem R. 16 og R. 22” 
 
5. Kendskab Gir Venskab – Boligsocial Helhedsplan 

 v/Sekretariatsleder Bo Mouritzen 
 

6. Afstemning om punkt 5: ” Kendskab Gir Venskab – Boligsocial Helhedsplan.” 
  
 

 
På bestyrelsens vegne,  

 
 

 
Brian Taudahl Børgesen 

Afdelingsformand 





Ansøgning om sammenlægning af legepladser - Resenlund 16 og 22 

Kære afdelingsbestyrelsen og Rebekka Forsmann 

I forlængelse af vores møde fremsender vi hermed ansøgning om sammenlægning af legepladerne ved 

Resenlund 16 og 22. 

Brøndby Kommune har efter forældrebestyrelsens anbefaling sammenlagt børnehusene Blæksprutten og 

Resenlund, - begge beliggende i Lejerbo’s boligområde Resenlund/Daruplund. 

Intentionen med denne sammenlægning er blandt andet at skabe et dagtilbud med mange faglige 

personalekompetencer og med nogle gode bygningsmæssige vilkår for boligområdets børn og familier.  

I denne anledning har dagtilbuddet rejst et ønske sammenlægning af de to institutioners legepladser for at 

skabe udearealer med optimale legebetingelser og hvor børn fra begge huse kan have daglige fælles 

oplevelser. 

Det betydet, at vi søger Lejerbo om at stien mellem de to daginstitutioner tillægges institutionens 

legeplads, således at hegnet mellem de to 2 bygninger kan nedtages og stiens lukkes af i begge ender. 

Som forholdene er pt. så er legepladsen tilhørende Resenlund 20 åbent for beboere og deres børn efter 

lukketid og i weekenderne. Dette har været praktiseret i mange år og årsagen hertil har været, at 

legepladsen var besøgt efter lukketid med hærværk til følge. Nu da den er åben ser institutionen 

boligområdets familier, som uden for åbningstiden, samles rund om institutionens haveborde, mens 

børnene leger og det er slut med hærværk på legepladsen. 

Praksis har været anderledes for legepladsen tilhørende Resenlund 16, som er omkranset af et hegn og 

lukket efter åbningstid. Denne legplads er derimod ofte udsat for hærværk og med sammenlægning af de 

to udearealer til en fælles legeplads, som er åben for alle beboer - forældre, bedsteforældre og børn, håber 

vi på sigt at kunne tilbyde gode udearealer og mindre hærværk til glæde for institutionens børn og 

områdets beboere. 

Med håb om en godkendelse af ansøgningen tænker vi, at børnehuset Himmel  & Hav kan blive et endnu 

større aktiv for boligområdet og med et tilgængeligt legeareal, som supplement til de nyrenoverede 

udearealer anlagt af Lejerbo . 

Vi vedlægger en oversigtstegning og såfremt vi modtager et positivt svar, så vil vi udarbejde en mere 

deltaljeret plan for legeområdet. 

Med venlig hilsen  
Charlotte Faldt Andersen 
Fagchef for Brøndby kommunes dagtilbud 
 
Brøndby Kommune 
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen 
Park Allé 160, 2605 Brøndby  
 Telefon: 4328 2828 
 E-mail: cfa@brondby.dk 
Internet: www.brondby.dk 
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Boligsocial helhedsplan Brøndby Strand 

 

Kravene fra Landsbyggefonden indbefatter som minimum en Helhedsplan der indeholder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk Samarbejdsaftale  
mellem boligorganisationer og kommune 

Delaftale  
Uddannelse og 
beskæftigelse 

Delaftale  
Forebyggelse og 
forældreansvar 

Beredskabsplan for akut opstået uro 

I samarbejde mellem boligorganisationer, 
kommune og politi 

Delaftale  
Tryghed og Trivsel 

 

Delaftale  
Kriminalpræventiv 

indsats 

bbb
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Aftalen for Brøndby Strand indeholder følgemde elementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer og kommune 

Vision  
at understøtte boligorganisationernes og kommunens arbejde med at skabe et tidssvarende, attraktivt, trygt, 

grønt og levende bo-miljø, hvor den enkelte beboer har mulighed for, at udvikle sig personligt og engagere sig i 
fællesskabet.   

Delaftale  
Tryghed og Trivsel 

Formål 
At styrke 

fællesskaberne og 
trygheden i 

boligområdet på 
afdelings- og 

områdeniveau 

at kapacitetsopbygge i 
området, så flere tager 
ansvar for fællesskabet  

Delaftale  
Uddannelse og 
Beskæftigelse 

Formål 
At styrke motivationen 
for uddannelse blandt 

børn og unge i området 

At styrke udsatte 
familiers tilknytning til 
arbejdsmarkedet ved 

en lokal individuel 
rådgivning i samarbejde 

med den kommunale 
indsats 

Delaftale  
Forebyggelse og 

Forældreinddragelse 

Formål 
At bryde den negative 

sociale arv 

At styrke 
kompetencerne i 

udsatte familier til at 
takle børn og unge 

Samt styrke 
forældrenes 

muligheder for at øge 
trivslen blandt 

områdets børn og unge 

Delaftale  
Kriminalpræventiv 

indsats 

Formål 
At forbygge kriminalitet 
og utryghedsskabende 

adfærd 

At øge den oplevede 
tryghed i boligområdet  

Aktiviteter kan være:  
De 9 samarbejde og 
aktiviteter på tværs 

”Opgangs”ambassadør 

Aktiviteter kan være:  
Lommepengeprojekt 

Renoverings rekrutter 

Summercamps 

Lektiecafer med 
Brøndby Strand skolen 

Aktiviteter kan være:  
Familiekurser 

Mødrenetværk med 
sundhedsplejen 

Fædreindsats 

Aktiviteter kan være:  
Gadeplansindsats 

Brobygge til 
kommunale tilbud og 

foreninger 



Det tænkes gennemført med følgende organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk følgegruppe – de 9 

Forberede bestyrelsesmøder samt 

kvalificere aktiviteterne på de 4 

indsatsområder 

Mødes 4 gange om året 

 

Bestyrelse 

Har det overordnede ansvar for projektet 

fremdrift og resultater, har ansvaret for 

økonomi, jura, analyser og mål  

Skal godkende ændringer i delaftaler. 

Mødes 2 gange om året 

 

Samarbejdsforum 

Udviklings- og vidensdelingsforum, 

mellem civilsamfund, kommune og 

boligafdelinger 

Mødes 2 gange om året. Et større 

møde i foråret (en lørdag) og et 

mindre i efteråret (en hverdags 

aften) 
 

Netværkskontoret  

7 medarbejdere 

Administration og sekretariatsbetjening 

af projektets organisering 

Daglig ledelse samt koordinering af 

indsatsområderne 

 

Arbejdsgruppe 

Forebyggelse og forældreansvar 

 

Arbejdsgruppe  

Uddannelse og beskæftigelse 

 

 

Arbejdsgruppe  

kriminalpræventiv indsats 

 

Arbejdsgruppe  

Tryghed og trivsel 

 



Projektets økonomi 

Landsbyggefonden 14.000.000 

Lokal medfinansiering 6.951.00 

Samlet budget for den boligsociale indsats 20.951.000 

 

Der arbejdes på, at ansætte følgende medarbejdere; 

1. Sekretariatsleder 

1. vejleder fokus beskæftigelse og rådgivning 

1. kommunikationsmedarbejder 

1. beskæftigelseskoordinator – fokus lommepengeprojekt 

1. aktivitetskoordinator 

2. børn- og unge koordinatorer 

 

For Lejerbo Brøndby afd. 157-0 Lunden vil der være fokus på; 

Tryghed og trivsel; Unge med uhensigtsmæssig og uroskabende adfærd blandt andet knallertkørsel. 

Aktiviteter; Indsatser i nærområdet, med henblik på udvikling af naboskabet 
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