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Byvandring langs Rosenåen 
 

Mange har hørt om Rosenåen i 

Brøndbyvester. Men i Brøndby Strand løb 

den jo ”bare” over markerne. Derfor er der 

ikke ret mange beskrivelser af Rosenåens 

historie i Brøndby Strand 

Men også i Brøndby Strand er Rosenåen 

en del af historien. Den ser vi på ved en 

byvandring mandag den 5. september kl. 

19.00. 

Byvandringen er for alle interesserede og 

starter fra P-pladsen syd for Brøndby 

Strand Station (mod Strandskolevej). 

 

Smedjen 

 
Der er stillet forslag om, at arbejdsdagene 

i smedjen lægges på faste dage, og ikke 

som hidtil planlagt fra gang til gang. 

Det prøver vi. Derfor vil der være åbent i 

smedjen den 2. lørdag i måneden resten af 

året. Første gang bliver lørdag den 10. sep. 

kl. 10,00. Derefter 8. okt. og 12. nov. 

 

Frivilligmesse 
 

Lørdag den 1. oktober fra kl. 13-17 er der 

frivilligmesse i kulturhuset Brønden. 

Lokalhistorisk forening deltager 

naturligvis for at præsentere foreningen. 

Så kig forbi. 

 

Emner til aktiviteter 
 

Bestyrelsen er løbet tør for gode ideer. 

Hvor skal vi hen? Hvilke emner for  

 

offentlige møder? Osv. Kom med jeres 

ideer. 

 

De gamle  Stuer 
 

De fleste gamle Brøndbystrandere vil 

mene at De gamle Stuer, tidligere 

kaffestue/traktørstedet på Gl.Køge 

Landevej ligger i Brøndby Strand. Det 

passer ikke helt. 

Kommunegrænser er jo ikke altid lige 

logiske, og grænsen mellem Brøndby og 

Hvidovre går på en måde så de sidste huse 

på Køgevejen mod øst før Stamholmen 

hører til Hvidovre. Lige som de gamle 

flyhangarer gør det. 

Så den mest nøjagtige beskrivelse af De 

gamle Stuer må være at de ligger i 

Brøndby Strand, men hører til Hvidovre 

Kommune. Og nu kan det så egentlig være 

lige meget. Da Brøndby og Hvidovre nu er 

slået kulturhistorisk sammen i 

Forstadsmuseet, må vi jo også kunne enes 

om De gamle Stuer. 

Når spørgsmålet er aktuelt, skyldes det at 

museet for nylig har fået en hel del gamle 

papirer, billeder m.m. om de gamle stuer 

indleveret.  

Derudover er det gamle hus, som tidligere 

rummede De gamle Stuer, blevet kraftigt 

renoveret. Og herunder er også mange 

andre spændende ting dukket op. 

Læs om De gamle Stuer på 

www.forstadsmuseet.dk  
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