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Kirkebjerg Nyt udsendes af afdelingsbestyrelsen i Brøndby Boligselskabs afd. 

601 Kirkebjerg 



Ny afdelings-
bestyrelse og udvalg 
er på plads 

Afdelingsmødet i afdeling 

601 Kirkebjerg fandt sted 

den 23. september i 

Kirkebjerg-salen. 54 lejemål 

var repræsenteret på mødet, 

hvor en række forslag blev 

behandlet, og der blev valgt en ny afdelingsbestyrelse. 

Der er omdelt referat fra mødet til alle beboere, og det ligger også på afdelingens 

hjemmeside (www.bb601.dk/møder), så her vil vi blot præsentere den nyvalgte 

afdelingsbestyrelse og de udvalg, vi har nedsat.  

Afdelingsbestyrelsen består af: 

Eva Leander Mikkelsen (formand) – genvalgt til 2023 

Susanne Aagaard Stegler – genvalgt til 2023 

Jesper Aagaard Stegler – genvalgt til 2023 

Peter Ring – valgt til 2022 

Birgitte Bechmann Olesen – valgt til 2022 

Jeanne Lynard – suppleant valgt til 2022 

Georg Sørensen – suppleant valgt til 2022 

Der er nedsat følgende udvalg: 

• Legepladsudvalg: Her kan du komme med forslag til, hvad der skal 

ske med legepladsområderne i afdelingen. 

• Aktivitetsudvalg: Vil du være med til at planlægge og afvikle 

aktiviteter, og har du gode idéer til nye aktiviteter? Så er det her, du 

skal melde dig. 



• Udvalg for nyt ejendomskontor: Vi arbejder på et oplæg til en ny 

placering af ejendomskontoret. Har du input til det, så meld dig til 

udvalget. 

• Udvalg for parkering og ladestandere: Det er her, du kan være 

med til at se på, hvordan vi sikrer gode parkeringsforhold og 

muligheder for at lade elbiler op. 

 

Alle beboere er velkomne til at melde sig, hvis de har interesse i at være med i 

udvalgsarbejdet. Skriv til afdelingsbestyrelsen på 601.0@bbsel.dk 

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet. 

 

Gratis trailer-
parkering 

Trailer-parkeringen bag 

afdelingens containergård 

er blevet sat i stand og er 

nu åben til fri afbenyttelse. 

Tidligere skulle man leje 

en trailer-plads, men på 

afdelingsmødet i 

september blev det besluttet, at den fremover er gratis at benytte. Derfor er 

bommen ved indkørslen hævet, så der er fri adgang via indkørslen til 

rækkehusene fra Park Allé. Pladserne må 

kun bruges til parkering af trailere. I løbet 

af den kommende tid vil der også blive sat 

lys op ved trailer-parkeringen. 
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Maling af opgange 
afsluttes i november 

I slutningen af november er alle 

opgange i etageblokkene blevet 

malet. Når arbejdet er slut, skal de 

sidste opgange gennemgås med 

henblik på udbedring af fejl og 

mangler.  

Fugtproblemer i bunden af nogle opgange betyder desuden, at væggene dér skal 

have en særlig behandling. Omfanget af dette er endnu ikke helt afklaret, men 

arbejdet bliver udført, når afklaringen er sket. 

Det er Hoverby A/S, der står for malerarbejdet, som begyndte i januar i år. 

 

Informationsmøde om helhedsplan efter nytår 

Det var desværre nødvendigt at aflyse det informationsmøde om helhedsplanen 

for afdelingen, der skulle have været afholdt den 19. oktober 2021. Den nye 

mødedato bliver først i det nye år, da vi nu er så langt henne på året, at mange 

har kalenderen fyldt med aftaler. I får besked i postkasserne, når vi har fundet en 

dato. 

 

 
Omdeler søges 

Boligafdelingen søger en omdeler til lejlighedsvis omdeling af skrivelser til 

beboerne. Kontakt ejendomskontoret, hvis du er interesseret i opgaven. Du kan 

se kontaktoplysninger på bagsiden af Kirkebjerg Nyt. 

 



Plads til flere 
pétanque-spillere 

Jens og Eamonn, 

beboere i afdeling 

601, er faste spillere, 

når der hver 14. dag 

er pétanque på banen 

imellem 

etageblokkene. 

Da Kirkebjerg Nyt kiggede forbi på en solbeskinnet efterårs-onsdag, var Eamon i 

gang med at jævne banen. Det sker med et redskab, som Jens har lavet til 

formålet. Pétanque-kugler og almindelig færden på banen giver nemlig huller i 

gruset, og banen skal helst være så plan som muligt. Der er heller ikke så meget 

som ét ukrudts-blad. Det er også de to beboere, der sørger for at holde banen 

toptrimmet på det punkt. 

Pétanque er et af 

aktivitetsmedarbejderens 

tilbud i Kirkebjerg. Der spilles 

som udgangspunkt kl. 13 på 

onsdage i lige uger. De 

præcise dage kan ses i den 

aktivitetskalender, der hver 

måned bliver delt rundt i 

afdelingen. Det sker dog, at 

Jens og Eamon også mødes på en af de andre onsdage for at spille pétanque.  

Andre beboere er meget velkomne til at kigge forbi og afprøve spillet. Det er for 

alle – også nybegyndere. Tilskuere er også velkomne. Hvis vejret er til det, 

fortsætter pétanque vinteren igennem. 

 



Loppemarked på kølig 
solskinsdag 

Den 10. oktober var der 

loppemarked på plænen mellem 

etageboligerne i afdeling 601. Der 

var 5-7 boder med legetøj, glas, 

lamper, tøj og meget andet. 

Loppemarkedet tiltrak kunder, der kunne få sig en snak og købe kaffe og kage. 

Solen skinnede over Kirkebjerg, men årstiden fornægtede sig ikke. Det var 

småkoldt. Derfor regner afdelingsbestyrelsen med at holde loppemarkedet 

tidligere til næste år. 

Afdelingsbestyrelsen takker for opbakningen til dem, der lavede boder, og dem, 

der kiggede forbi. 

 

Græskar-udskæring til 
halloween 

Fredagen inden halloween bød 

på muligheden for at skære sin 

egen græskar-lygte. Det var der 

et par stykker, der benyttede 

lejligheden til at komme ned 

under pergolaen og gøre. 

Husk at aktivitets-kalenderen bliver husstandsomdelt og fortæller om månedens 

aktiviteter i afdelingen. Hvis du har idéer til aktiviteter eller har lyst til at give en 

hånd med at arrangere, er du meget velkommen til at henvende dig til 

afdelingsbestyrelsen og deltage i aktivitetsudvalget. Skriv til 601.0@bbsel.dk hvis 

du vil være med. 
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Glædelig jul og  
godt nytår 

Det er sidste nummer af 

Kirkebjerg Nyt for i år, så 

afdelings-bestyrelsen vil 

gerne benytte lejligheden 

til at ønske beboerne i 

Kirkebjerg en rigtig 

glædelig jul og et godt 

nytår. Juletræer og julelys 

på Kirkebjerg Torv bliver tændt 1. december. Kirkebjerg Nyt er tilbage i februar 

2022. 

 

Tilbud om billetter til ishockey 

Slutningen af november byder på muligheden for at komme ud og se ishockey. Vi 

har sikret os nogle billetter til beboere i afdelingen. 

29. november kl. 18 møder Rødovre Mighty Bulls Odense Bulldogs i Rødovre. 

Hvis du er interesseret i at komme med, kan du skrive til aktivitetsmedarbejder 

Nicolai Westh på niw@lejerbo.dk Billetterne tildeles efter først-til-mølle-princippet. 

 

Vinsmagning i Café Hjulben 

Mandag den 6. december er der vinsmagning i Café Hjulben. Det koster 150 

kroner for mad og vin. Arrangementet kræver tilmelding til aktivitetsmedarbejder 

Nicolai Westh på niw@lejerbo.dk  eller telefon 30 84 53 68 senest den 29. 

november 2021. Der skal mindst 16 tilmeldte til for at gennemføre arrangementet, 

hvor man skal vise coronapas for at deltage. 
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Brøndby Boligselskabs afdeling 601 Kirkebjerg: 
Formand for afdelingsbestyrelsen: Eva Leander Mikkelsen 

Mail: 601.0@bbsel.dk 

Bestyrelsens træffetid er sidste mandag i måneden (undtagen juli og december) 

fra 17:30-18:00 i mødelokalet Park Allé 285, indgang fra bagsiden. 

Ejendomskontoret: 

Ejendomskontoret ligger på Park Allé 285, 2605 Brøndby. Telefon: 43 96 14 95 

Skriv til ejendomskontoret via formular på www.varmemesterkontoret.dk 

Telefontider:    

Mandag - torsdag:  09:00-14:00    

Fredag:   09:00-12:00  

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag og fredag: 08:00-09:00 

Onsdag:  Lukket 

Torsdag:  14:00-17:00 

 

Vagttelefon boligselskab (ved akutte skader uden for  

ejendomskontorets åbningstid):  21 80 63 73   

JP Vagt (ved larm efter kl. 22 eller unødigt ophold  

i kælderen, alle dage 17-06):   71 69 83 12 

Afdelingens hjemmeside: www.bb601.dk 

Brøndby Boligselskabs hjemmeside: www.broendbyboligselskab.dk 
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