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HVORNÅR VAR DU SIDST TIL
AFDELINGSMØDE?
Afdelingsmødet er Grenhusenes
og Bredalsparkens øverste myndighed. Her kan man diskutere
fælles boforhold. Det er her huslejen fastsættes, og det er her, alle
afgørende beslutninger tages.
Hvor mange kommer der så til
det årlige afdelingsmøde? (nogle
kalder det også beboermøde).

Vi er normalt omkring 300 mennesker eller et fremmøde på 1015%, og det er vel, hvis vi skal
være ærlige, for få.
Igen i år er der vigtige emner på
dagsordenen, så sæt kryds ved
den 13. november og kom til afdelingsmøde, også selv om du
aldrig har deltaget før.

Skal huslejen stige?
Det afgøres på afdelingsmøderne d. 13/11
og i Grenhusene d. 26/11
Oplægget fra bestyrelsen
siger henholdsvis ca. 3% og
2% huslejestigning pr. 1.
april næste år.
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NYT BOULEVARD-LOOK
Beplantningen langs Grenhusene
ud til Arnold Nielsens Boulevard
har længe trængt til en fornyelse,
nogle vil sige forskønnelse.
Desuden har beboerne ud til Boulevarden haft mange gener fra de
store popler, hvor nogle af dem er
begyndt at se lidt sløje ud.
Derfor besluttede man for nogle
år siden, at poplerne skulle fældes og erstattes af spidsløn. Et
arbejde, der endnu ikke er tilendebragt.
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På sidste ordinære afdelingsmøde
i Grenhusene besluttede man, at
nu skulle der tages fat i en forskønnelse af beplantningen langs
vejen, og der blev afsat 50.000
kr. til opgaven.
Det viste sig imidlertid, at hvis
der for alvor skal ske noget, er
beløbet alt for lille.
Derfor blev der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, som
besluttede at bevilge de nødvendige penge til en, var næsten alle
enige om, smuk løsning.

Arbejdet er gået i gang for kort
tid siden og består af følgende:
De gamle popler fældes og
erstattes af spidsløn.
Der ryddes et 2 meter bredt bælte, hvor der efterfølgende bliver
plantet syrenbuske og yderst mod

vejen plantes en dobbelt bøgehæk. Der er tale om en strækning
på ca. 300 meter.
Ifølge tidsplanen skal arbejdet
være afsluttet i begyndelsen af
december.

Statsministerens åbningstale
De, der eventuelt fulgte med i fjernsynets transmission af Folketingets åbning, havde måske regnet med, at statsministeren
ville have sagt noget om salg af almene boliger. Men desværre, de lyttede forgæves. Man skal have fat i den skriftlige del
af åbningstalen (det såkaldte lovkatalog) for at finde ud af,
hvad regeringen har tænkt sig. Her står der ganske kort, at lovforslaget om salg af almene boliger tidligst forventes fremsat i
slutningen af januar.

5

Gå en tur i parken
Under denne overskrift var der i
begyndelsen af september en artikel i Vestegnen om Bredalsarken,
og artiklen fortsætter: ”Det ligner
god, gammeldags livskvalitet.
Bredalsparken er et vellykket
byggeri”.
Godt nok er der skrevet meget og
godt om vores bebyggelse, men
at også Vestegnen har fået øje på
byggeriets kvaliteter, er måske
lidt overraskende. I artiklen skriver man bl.a., ”at Bredalsparken
er Hvidovres ubestridte perle inden for arkitekturen. Hvidovres
stolthed, ganske enkelt”. Unægtelig store ord. Vi har plukket et
par afsnit fra artiklen.
En rigtig park
Bredalsparken blev opført i årene
1949-60.
Den er forløber for Vestegnens
mange have- og parkbebyggelser.
Men den er samtidig den store
undtagelse. Modsat mange af de
andre er der nemlig en god grund
til at kalde området med de 1.350
boliger en park. Man mærker det
i det øjeblik, man træder ind i
området: Det grønne miljø, bygningerne og stemningen i området går op i en højere enhed.
På trods af, at Bredalsparken er et
enormt byggeri, der optager et
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enormt område, bliver man aldrig
væk i de charmerende gulstensbygninger.
Bredalsparken er kort sagt bygget
i en menneskelig skala.

Sav og slange
Bredalsparken har primært to
markante boligtyper: Savtakhusene, som ligger forskudt i landskabet og ”Slangehuset”, der slutter
bebyggelsen af mellem Gurrevej
og Brostykkevej.
Savtakhusene er de mest klassiske, rent arkitektonisk. De tre
etagers blokke tegner en fuldstændig skarp profil mod himlen.
Deres forskudte beliggenhed gør
det let at opfatte hvert enkelt hus

og hver enkel bolig, samtidig
med at de i fællesskab danner den
flotte savtak-profil. Linierne er
ganske enkelt mesterlige. Og så
gør det ikke noget, at de gule sten
og tegltagets farvespil er til at
tage og føle på. I samspil med
beplantningen er området tilgængeligt, roligt og positivt.
Ud over savtakhusene, lægger
man især mærke til slangehuset.
Det er ikke umiddelbart så afbalanceret som savtakhusene. Til
gengæld har det en slangeform,
som man ikke kan glemme. De
bløde rundninger, som huset
slanger sig i, giver den nogle meget charmerende kig. De brune
trædøre helt ud til gaden er et
hyggeligt billede på dengang,
byggeriet blev til. På bagsiden af
slangehuset har stuelejlighederne
udgang direkte til den åbne græsplæne. Syv skridt ned, så er du på
fællesarealet, der samtidig er roligt og afsides placeret. Så kan
nutidens andels-kollektiver godt
gå hjem og lægge sig. Her får
man ganske enkelt lyst til at bo.
Idealistisk arkitekt
Arkitekt Eske Kristensen har tegnet en lang række andre byggerier i kommunen, hvis mål var, at
byggeriet skulle sikre familiens
trivsel. Derfor foretog han store

boligundersøgelser og kæmpede
imod, at der blev bygget for små
lejligheder. Han arbejdede ivrigt
for at gøre boligbyggeriet billigere. Og blandt andet med Bredalsparken blev han foregangsmand for byggeriets industrialisering. Han brugte, som en af de
første, præfabrikerede plader og
elementsektioner som badeværelser og køkkener. Teknikker, som
man bruger den dag i dag. Eske
Kristensen, der døde for tre år
siden, var i øvrigt kongelig bygningsinspektør, og stod for en del
offentlige byggeopgaver.
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Kemiske stoffer – det gør jeg.
I Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene juni 2003 er der en artikel
med titlen ”Kemiske Stoffer”.
Artiklen (ukendt forfatter) gennemgår en række statistiske værdier for kemiske stoffer i vores
hverdag. De stoffer der tilsættes
vores mad, cremer, gør-det-selvarbejder m.fl., men går ikke i detaljer, og ender med ordene
”MEN… Hvad kan vi gøre??”,
og det er først dér det går hen og
bliver rigtig spændende, men dér
slutter artiklen altså.
At kemiske stoffer ikke er uden
betydning viser følgende tal:
Hver eneste voksne europæer har
op til 500 forskellige menneskeskabte kemikalier i deres vævsfedt og de fleste af dem er pesticider. I EU er registreret 100.000
forskellige kemiske stoffer. Heraf
er kun de 47.000 i dag gennemgået mht. miljø- og sundhedsaspekter. Af dem er 20.624 registreret som farlige, mens 9.668 er
allergifremkaldende.
I det følgende vil jeg gerne bryde
den handlingslammelse, som foregående artikel lægger op til, og
komme med en række anvisninger på, hvordan man kan undgå
en række af de kemiske stoffer,
der findes i vores hverdag.
I forhold til fødevarer, er Ømærket langt hen af vejen en ud-
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mærket indikator for færre kemiske stoffer. Dels er der ikke brugt
pesticider i produktionen, hvorfor
pesticidrester ikke optræder i produkterne.
Derudover er det ikke tilladt at
anvende bl.a. smagsforstærkere
og farvestoffer i madvarerne, idet
det er en grundlæggende holdning i økologisk produktion at
fødevarerne skal være ærlige. De
skal være præcis så naturlige,
som de giver sig ud for og må
derfor ikke sminkes med smagsforstærkere eller andre kunstige
midler.
Ca. 350 E-numre er tilladt til
konventionelle varer, mens kun
38 tilsætningsstoffer er tilladt at
anvende i økologiske fødevarer i
Danmark. 36 er tilladt i vegetabilske levnedsmidler og 12 er
tilladt i animalske levnedsmidler.
Ti af stofferne er fælles for begge
grupper. De tilladte stoffer dækker bl.a. æble-, mælke og ascorbinsyre samt pektin, der udvindes
af frugt.
Farvestoffer må slet ikke forekomme (med undtagelse af E170,
hvis det bruges som surhedsregulerende middel), og det er heller
ikke tilladt at tilsætte f.eks. rødbedefarve til en jordbæris, med
det formål at farve den, mens en
solbæris eller rødbedepølse selvfølgelig gerne må være røde.

Hele fortegnelsen kan ses på
www.alt-om-okologi.dk eller
www.e-numre.dk.
Til næste år forventes også økologiske fisk (fra dambrug), som
bl.a. ikke fodres med farvestoffer! Laks og andre fisk forventes
at blive blegere i kødet – men til
gengæld billigere og sundere.
Når det kommer til vaskepulver,
cremer mm. er det klogt at gå
efter Svanemærket, der er et nordisk miljømærke, og også anvendes på batterier, computere, papir
mm. EU-blomsten forekommer
også på nogle varer.
www.ecolabel.dk.

Svanemærket
Eller vælg rengøringsmidler uden
parfume og farvestoffer, da disse
er HELT overflødige, og ikke gør
mere rent. Også shampoo’en og
cremen til hverdag og familiens
mindste bør være uden parfume,
så kan man tillade sig at skeje ud,
når man skal til fest.

Ang. havemøbler og byggematerialer, skal du undgå giftige
trævarer som trykimprægnering –
trygimprægneringen gør træet
vejrbestandigt pga. kemiske stoffer der slår alger og svampe ihjel.
Vælg i stedet træ der er selvimprægnerende (indeholder naturlige olier der forlænger levetiden).
Fravælg tropisk træ, medmindre
det er FSC-certificeret. Det er
ikke dyrere og så medvirker man
ikke til en fældning af regnskoven. Se mere på www.fsc.dk eller
ring til Nepenthes.
Og når du vælger dit næste juletræ, så vælg et med ø-mærke –
juletræer er ikke fødevarer, og
sprøjtes derfor intensivt med pesticider – til skade for vores
grundvand!
Tøj er den rene giftbombe! Bomuld er den mest pesticidintensive
plante i verden. Den dækker 5%
af arealet, men bruger 12% af
verdens pesticidforbrug, og det
påvirker naturligvis miljøet, men
også de arbejdere der udsættes
for gifte som DDT og Methylparathion fra fly eller andet sprøjteudstyr.
Når tøjet forlader marken, tilsættes mange skadelige stoffer i den
videre forarbejdning. Bl.a. azofarvestoffer. 60% af hyperaktive
børn bliver kureret så snart farvestofferne fjernes fra maden, men
ingen har undersøgt effekten af
dem i vores tøj.

Fortsætter næste side
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Også tungmetaller benyttes for at
fremme forskellige – især blå –
farver. Tungmetaller bruges i
kombination med azofarvestoffer,
og anvendes ofte til silke som er
uhyre svært at indfarve uden deres anvendelse.
Cadmium bruges også i stor udstrækning til PVC-tryk (f.eks. på
sweatshirt til børn), gummistøvler og regntøj (som også indeholder phtalater) og Crohm anvendes i læder.
Cadmium udvaskes og er endvidere luftbåret, mens brom især
anvendes som flammehæmmer.
Begge stoffer er problematiske
fordi de er meget flygtige.
Til efterbehandling af tøj bruges
det kræftfremkaldende stof formaldehyd. Stoffet bruges til at
stabilisere tekstilerne, og bruges
derfor især til stryge- og krølfri
skjorter og lignende.
Sagen er her, at det kan betale sig
at vælge tøj der er svane- eller
blomstmærket. Eller økologiske
tekstiler. Disse kan dog være
svære at finde i handlen, men der
findes flere på nettet, og der findes ingen entydig mærkningsordning man som forbruger kan rette
sig efter!
Det handler om tillid og opsøgende arbejde.
Og husk! Hvis du vil spare på
energien, så hæng dit tøj til tørre i
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sommervarmen i stedet for at
bruge tørretumbler – der ligger en
god miljøgevinst!
Husk det er ikke afgørende hvor
mange kemikalier der findes –
men hvordan vi undgår dem i vores egen hverdag!

EU-blomsten
Vil du vide mere om emnet, så
søg på nettet, der er også andre
gode steder end de nævnte (bl.a.
www.mst.dk), eller du skal være
velkommen til at ringe til mig på
3677 0527.
Jeg kommer også gerne ud og
sælger økologisk tøj eller fortæller om miljømærker i foreninger,
mødregrupper mm.
Med venlig hilsen
Cand. Agro.
Freya Grossmann
Gurrevej 99

Altan-touren 11. etape
Til næste år er vi nået frem til
elvte og sidste etape af altanrenoveringen. Det drejer sig om gavlaltanerne på Hvidovrevej og
Claus Petersens Alle.
Da der for et par år siden blev
udarbejdet bevarende lokalplan
for Bredalsparken, forsøgte vi at
få indarbejdet i lokalplanen muligheden for at lukke disse altaner
og indlemme arealet i det tilstødende rum, men det ville kommunen ikke gå med til.
Der blev kun givet tilladelse til et
alternativ til en simpel renove-

ring, nemlig muligheden for at
udvide altanerne til en dybde på 2
meter.
Det er selvfølgelig beboerne i de
pågældende boliger, der skal tage
stilling til, om de ønsker deres
altan udvidet med den deraf følgende huslejeforhøjelse, og der
vil derfor inden afdelingsmødet
d. 13. november blive indkaldt til
beboermøde.
Hvis de berørte beboere siger ja
til udvidelsen, skal det efterfølgende vedtages på afdelingsmødet.
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Arbejdet på cykelskure i Gre

Der måles
og saves
og diskuteres

Bare det nu holder
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enhusene fortsætter
De sidste søm bankes på plads...

Og det sociale samvær er kun en bonus!
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Status fra IT-gruppen
Vi havde jo regnet med, at når vi
nåede til september, så ville der
falde lidt ro over feltet. Men det
har ikke været tilfældet. Der er
stadig nok at rive i, bl.a. skal vi
jo lige over den sidste hurdle med
FasCom, som i øjeblikket afstemmer deres dokumentation med
den omkringliggende verden. De
er også i gang med at udbedre de
sidste skader/lave de sidste reparationer. Cirque er jo også stadig
kilde til megen undren. Når man
henvender sig til Cirque, er det
lige som at købe en lotto om lørdagen. Hvis man er heldig, får
man en firer. I Cirques tilfælde
svarer det til, at man får en supporter, der har hørt om Bredalsparken. Det er stort. Det er de
mest fantasifulde ting, man kan
høre fra Cirques support, fx at for
at skifte fra Cirque til Tele2 skal
man først skifte til TDC og så
derfra til Tele2. Eller at man efter
at have udfyldt 3 tilmeldinger,
hvoraf de 2 er faxet direkte til
Cirque, får at vide, at de aldrig
har set beboerens tilmelding.
Cirques dårlige support er kilde
til mange beboerhenvendelser til
os. Det er da også OK. Vi forstår
godt, at beboerne ikke, efter utallige henvendelser til Cirque, or-
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ker mere. Det er bare begrænset,
hvad vi har mulighed for at gøre.
Vi kan selvfølgelig tage fat et trin
højere på rangstigen, men det er
ikke sikkert, at det hjælper. Cirque har skuffet utroligt meget,
men da vi skulle vælge teleudbyder, var der altså ikke andre end
Cirque, der tilbød de tjenester, vi
skulle bruge. Kontrakten med
Cirque løber i 2 år, og så må vi jo
til den tid se, hvad der ellers er
dukket op på markedet.
De gamle antennestik
Nu kan I godt fjerne de gamle
antennestik, hvis I har lyst. De
bruges ikke mere. Når I skal fjerne dem, skal I være forsigtige
med at trække i de gamle ledninger. Det er jo et ”sløjfe-net”, så
ledningerne går videre til jeres
naboer.
Branden på Gurrevej
Det er vel nok et smertensbarn.
Der skal ikke herske nogen tvivl
om at vi synes at håndteringen af
sagen har været under al kritik.
Det er ganske enkelt ikke acceptabelt at nogle beboere skal være
uden telefon, internet og antenne
i over tre uger. Vi har bare ikke
noget med det at gøre! Det er en
forsikringssag, der skal løses af

ejendomskontoret og DAB. Som
vi kender historien, er der i skrivende stund (15/10) sket følgende: Der er tilkaldt taksator, som
har sagt god for, at skaderne kan
udbedres. FasCom og Codan er
blevet enige om, hvad reparationen skal koste. ISS er tilkaldt for
at rengøre kælderen. Og så er det,
at det går galt! ISS beder 15 beboere om at tømme deres kælderrum, så ISS kan rengøre kælderen. Der er bare kun 3 kælderrum, der bliver tømt! Så kan ISS
ikke komme til at gøre rent, og så
går de hjem. FasCom går ikke i
gang med at reparere tele-, dataog antenneforbindelserne, fordi
der ikke er gjort rent. En senere
rengøring kan skade kablerne.

Der står vi så nu og venter på at
DAB skal rykke ISS for at få afsluttet rengøringen. Suk!
Tilslutning af gamle telefonstik
til nye
Hvis der er nogen af dem, der har
bestilt det, der endnu ikke har
fået tilkoblet det nye telefonstik
til de gamle stik, så bedes I henvende jer til os, så skal vi nok få
det klaret.
Og så ses vi på afdelingsmødet,
hvor vi har en glædelig overraskelse til bredbåndsbrugerne.
IT-gruppen
Henrik Persson

Hvor mange TV-kanaler?
Der er to emner, der stort set har
alle beboeres store interesse:
varmeforsyningen og fjernsynet. I
forbindelse med etablering af bredbåndsnettet blev som bekendt tvantenneanlægget også udskiftet til
et nyt stikledningsnet, som giver
mulighed for nye og mere varierede tv-programmuligheder.
Men hvordan skal vi udnytte det
nye anlæg? Hvor mange kanaler?
Hvor mange variationsmuligheder?
Hvad skal det koste?

Det er alt sammen noget, der skal
afgøres af beboerne på et afdelingsmøde, og bestyrelsen er bange for, at det ordinære afdelingsmøde den 13. november vil
”drukne” i TV-debat, og der er jo
andre vigtige punkter på dagsordenen ikke mindst budget med
tilhørende huslejeniveau, så derfor har bestyrelsen besluttet, at
hele TV-spørgsmålet behandles
på et ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 22. januar.
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Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i
Grenhusene d. 3. September 2003
Peter Rytter blev valgt til dirigent og konstaterede efterfølgende,
at mødet var lovligt indkaldt.
1)

Renovering af beplantningen langs Arn. Nielsens
Boulevard.

2)

Udvalget havde i samarbejde med DAB’s landskabsarkitekt udarbejdet to
forslag til renovering af
beplantningen.

a.

Rydning af 2 meter bælte
og plantning af dobbelt
bøgehæk og syren,

b.

Rydning af ca. 1 meter bælte og plantning af en ny
tjørnehæk.

Forarbejde:
Fældning af resterende popler og
plantning af spidsløn.
Anslået udgift.

Model a – kr. 213.125
Model b – kr. 127.125
Forarbejde – kr. 102.500
Finansiering: Forarbejdet ved en
budgetudvidelse på kr. 52.500 kr.
Model a og b med 1/3 lån af egne
midler og 2/3 Landsbyggefondsmidler.
Huslejekonsekvens:
Model a – ca. 7,50 kr. pr. måned i
5 år.
Model b – ca. 4,50 kr. pr. måned
i 5 år.
Indledningsvis besluttede forsamlingen med alle stemmer imod to,
at sagen skulle afgøres på dette
møde og ikke udsættes til det ordinære afdelingsmøde sidst i november.

De kloge har det bedst
En tapper dreng er intelligensforskeren Helmuth Nyborg. Han er
selvfølgelig klog nok til at have forudset, at hans eugeniske forslag
ville blive besvaret med fnys og fnis. Det er da flot, at han tør røre
ved det tabu, der burde røres: at de klogere i vores samfund er langt
bedre stillet end de dummere. For er der nogen retfærdighed i det?
Jens Smærup Sørensen, forfatter (i Information)
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Efterårets større vedligeholdelsesarbejder
Vi skrev i sidste nummer af beboerbladet, at den ekstraordinære
(og pressede situation) på ejendomskontoret godt kunne medføre, at nogle vedligeholdelsesarbejder blev forsinket. Det har
holdt stik. En række arbejder er
først blevet afviklet i løbet af oktober og november, men vi når
det! Udvendigt malerarbejde og
asfaltreparationer er afsluttet i
rimelig tid. På afdelingsmødet i
2001 vedtog man, at der skulle
foretages vinduesudskiftning på
Hvidovrevej 294b+c, 3. sal. Nu
er vinduerne langt om længe blevet udskiftet. En af grundene til,
at det har taget så lang tid, skyldes forhandlinger med kommunen.
Vi ønskede at isætte træ/aluvinduer, som betyder længere
levetid for vinduerne og ingen
malervedligeholdelsesudgifter.
Men nix, det måtte vi ikke med
henvisning til den bevarende lokalplan for Bredalsparken på
trods af, at alle sagkyndige siger,
at træ/alu er den eneste fornuftige
løsning, og at man ikke kan se
forskel i 3. sals højde.

¤ Kældertrapper og kælderbunde bliver et større antal repareret, og nogle steder er der tale
om total udskiftning.
¤ Tørregården ved Arn. Nielsens Boulvard bliver fornyet.
¤ Pergolaspær bliver udskiftet
for et anseligt beløb.
¤ Ventilationen bliver forbedret
i et antal opgange på Arn. Nielsens Boulevard .
¤ 16 dørpartier bliver renoveret i Grenhusene.
¤ Istandsættelse af trappeopgange tager vi fat på efter nytår.
Der vil i løbet af de første måneder af næste år blive brugt omkring 700.000 kr. på istandsættelse af trappeopgange. Vi begynder
med Gurrevej lige numre.
Årets to store altanarbejder
(altanrenovering etape 10 og 20
nye stålaltaner) er afsluttet, og
det samme gælder det store bredbåndsprojekt.
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KÆLDERBRAND PÅ
GURREVEJ
Natten mellem d. 20. og 21. september udbrød der brand i et kælderrum på Gurrevej ulige numre.
To kælderrum udbrændte totalt.
Der skete kun materiel skade,
ingen kom noget til. Men desværre gik det også ud over det nye
bredbåndsnet, hvilket medførte,
at nogle boliger i en periode var
uden fjernsyn. Internettet var også i en periode nede, og telefoner
tilsluttet det nye system virkede
ikke.

På grund af personaleskift i DAB
varede det en uges tid, inden der
for alvor blev taget hånd om sagen. Udover at netværksinstallationen skulle udskiftes, skulle alle
de nærliggende kælderrum og
kældergang renses for sodlugt, og
det krævede, at alle kælderrum
skulle tømmes, hvorefter kælderen kunne blive renset.

18

Flere parter var involveret.
FasCom skulle retablere bredbåndsnettet, forsikringsselskabet
skulle sige god for dækning af
udgifterne, et skadesservicefirma
skulle forestå tømningen af kælderrummene og rensning af samme, hvor nogle af udgifterne
skulle dækkes af ejendommens
forsikring og andre af folks egen
indboforsikring.
Når så mange parter er indblandet, bliver der altid tale om spildtid, hvilket blev forværret af, at
mange af de berørte beboere var
alt for længe om at reagere på
henvendelsen om tømning af
kælderrum. Først når dette var
ordnet, kunne rengøringen og
reparationsarbejdet af bredbåndsnettet gå i gang, et arbejde af 14
dages varighed, og i al den tid har
der været et antal beboere, som
har været uden telefonforbindelse.

Disse beboere fik mulighed for at
få stillet en mobiltelefon til rådighed, så længe telefonforbindelsen
var nede.
For de mennesker, der på den ene
eller anden måde har været generet af branden er det svært at forstå, at udbedringen har taget så
lang tid – omkring 7 uger!

Branden skyldtes en cigaret, som
havde ligget og ulmet i det ene
kælderrum, som tilsyneladende
ikke var aflåst – dette er i hvert
fald politiets teori.
Heldigvis er det vist nok den første kælderbrand nogen sinde i
bebyggelsens historie.

bytteservice
HAVES:
Adresse
GUR lige
nr.

Familie

Rum
4 værelses, 112
m2

ØNSKES:
Rum
Grenhus

Bemærk

Tlf.nr.
22469530

Nyt personale på Ejendomskontoret

Tanja Eriksen (tv) vikarierer for vores fastansatte kontorassistent Karin
Degnebolig indtil 1. juni. Trine Melchert er ansat pr. 1. oktober
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KLUBBER I BREDALSPARKEN
Billardklubben, Berners Vænge 19
Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1. th. tlf.: 3678 6231
Bredalsparkens Dartklub ”Tab & Vind”, Hvidovrevej 308
Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25, 1. th, tlf: 3678 9244
Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79
Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: 3678 6013
Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302
Formand: Helene Nielsen, Berners Vænge 19, 1.th. tlf.: 3649 4331
Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6
Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1. tv, tlf.: 3678 9919
Design Færdige, Berners Vænge 18
Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: 3649 3374
Hobbyklubben 36, Gurrevej 36
Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: 3649 6519
Hobbyklubben, Gurrevej 46
Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th. , tlf.: 3649 0705
Klub 13, Gurrevej 13
Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: 3678 4390
Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155
Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: 3649 6768
Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej 137 - 203
Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: 3678 9049
Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25
Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: 3678 0574
Rullestuen, Gurrevej 193
Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. sal tlf.: 3649 7687
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Poul Johnsson
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Gurrevej 40, 1.th
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3649 0705

Connie Weis
Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3678 7320

Henrik Berg
Hvidovrevej 304, 2.tv
Tlf.: 3649 4239

Peter Yttesen
Arn. Nielsens Blv. 121 st. th.
Tlf.: 3649 0452

Jan Grundt Larsen
Sognegårds Alle 60,2.tv
Tlf.: 3678 8029

Børge Jensen (formand) Kaj Pedersen
Grenhusene 181
Arn. Nielsens Blv. 109,1.tv
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3649 1626
Udvalg
Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen,
Jonna Hindkær, Gitte Andersen

Grønt Udvalg:

Poul Johnsson (f), Karen Bengtsson, Kaj Pedersen,
Peter Yttesen, Flemming Christensen, Hans Jørgen
Hansen

Miljø- & Energiudvalg:

Jan Larsen (f), Peter Yttesen, Poul Johnsson

Legepladsudvalg:

Peter Yttesen (f), Kaj Pedersen, Jan Larsen

Medieudvalg:

Poul Johnsson (f), Karen Bengtsson, Henrik Berg

Moderniseringsudvalg:

Henrik Berg (f), Poul Johnsson,
Bill K. Jensen

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Kaj Pedersen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Karen Bengtsson,
Kaj Pedersen, Jytte Jensen

IT-gruppen:
Gurrevej 30 kld.

Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson,
Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg,
Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus

-

Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på
Gurrevej 30 hver tirsdag ml. 18.30-21.00.
Eller man kan ringe alle hverdage ml. 18.30-21.00 på tlf.nr.: 77415151
weekend ml. 13.00-15.00
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EJENDOMSKONTORET
Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre

VAGTTELEFON

Tlf.: 3678 3402
Tlf.: 5135 7850

Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende.
Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre
yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme– og vandforsyning.
Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra
eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester.
Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har
kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 5135 7850.

E-mail: Ejendomskontor@bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:

Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1200
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
(åbent den 1. og 3. onsdag i måneden)
Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
Kontorassistent Tanja Eriksen
Kontorassistent Trine Melchert

ml. kl. 0830 - 1100

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg,
Tlf.: 7732 0000, E-mail: dab@dabbolig.dk
Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden
Hverdage 18.30 - 21.00
Weekend 13.00 -15.00

på tlf.: 77415151

Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding
af telefon
På tlf.nr.: 70220304
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Juletræsfest
for Bredalsparkens og Grenhusenes
efterlønsmodtagere og pensionister
Torsdag den 4. december 2003 kl. 12.00 i
Medborgersalen
Kom og bliv i julestemning og nyd en dejlig
julebuffet, til lyden af Preben Højlund
Husk at sætte kryds i kalenderen!

James Rasmussen Trio
Vil underholde os med blandt andet store hits fra gruppen
”Four Jacks”, samt flere af John Morgensens populære sange.
Trioen har tidligere arbejdet sammen i et John Mogensen
show og besluttede efter flere år, at de ville danne en trio.
Orientering om billetsalg vil være at finde på opslagstavler og Intern TV fra november

23

Stor juletræsfest
i Medborgersalen
Lørdag den 6. december 2003 kl. 13.00-16.00
Tag dine forældre i hånden og kom op og
tilbring nogle hyggelige timer i selskab med
Nissefamilien Søndergaard
en
ryds i kalender
k
e
tt
sæ
at
sk
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!

Julefar

Orientering om billetsalg vil være at finde på opslagstavler & Intern TV fra november
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