
Adresse: Dyringparken. 1 2660 Brøndby Strand (Klub syd)  

fredag fra 20:00 - 04:00 lør. 18:00 - 04:00 samt søn. fra 16:00 - 00:00 

 

Projekt Oneway er et weekendhus, der forsøger at skabe et sted for unge i Brøndby kommune af alderen 18-30 

da de undersøgelser vi har lavet i Brøndby, tydeligt fortæller os, at Brøndby mangler steder at opholde sig i 

weekenden med vennerne i stedet for at hænge på gadehjørnerne i boligkvartererne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er formålet med projektet? Oneway er et værested i weekenderne for jer unge mennesker i Brøndby 

kommune. Stedet er lavet på baggrund af at kommunen ofte får henvendelser fra lokalbefolkningen angående 

unge mennesker ofte hænger nede i gårdene omkring i boligkvarteret til sent om natten, flere beboere henvender 

sig negativt til jer unge, hvorefter det fører til at i opholder jer i kældre rundt om i Brøndby. Derfor åbner vi dette 

sted så bla. jer unge fra div. Gårde og lokale boligområder kan komme og være sammen på en mere fornuftig 

måde, uden at skulle stå i gadebilledet og være til gene for det øvrige miljø weekend efter weekend. Men i stedet 

være med til at danne et positivt og attraktivt miljø hos Oneway. 

 

Hvad sker der hos Oneway.  

Oneway tilbyder et varieret sortiment af aktiviteter i huset, som bla. gaming pc, Ps4/Xbox/filmaftener samt 

sportshal med div. Bolde madrasser. Mm. Hos Oneway er der mulighed for at købe div. Drikkevarer samt toast/ 

små retter. Som du spare 25% på som medlem. Oneway forsøger ved siden af at etablere et stærkt netværk med 

forskellige skoler og uddannelser, lokale entreprenører samt, supermarkeder rundt om i kommunen og 

nærliggende byer på vestegnen. Det koster 200kr. pr. måned at være medlem hos Oneway, og 50 kr. Pr. dag for 

gæster. 

!Mulighed for hjælp til ansøgninger vedr. uddannelse og job – daglig aktivitet. 

vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner og job muligheder. 

lokale aktører i Brøndby tømrer/snedker, murerfirmaer,  
tekniske skoler, VUC, SOSU C Brøndby. Div. gymnasiale uddannelser. 
Produktionsskoler, 
Lokale supermarkeder. Netto, Fakta, Lidl, Rema 1000, Føtex.  

 

Har vi fanget din opmærksomhed. Så tag din bedste kammesjuk i hånden og besøg os.  

vi glæder os til at se jer. Bh. Oneway 


