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Urafstemningen om ændring 
af vaskeriernes åbningstider 
fik følgende resultat. 

 
781 stemmer for forslaget 

433 stemmer imod forslaget 
5 blanke 

2 ugyldige 
 
Forslaget er vedtaget, således 
at vaskeriernes åbningstid lør-
dag og søndag bliver kl. 10-
18. 
Benny Andersen, Freddy 
Birkling, Kaj Pedersen. 
(Stemmeudvalget) 

 
Det giver en stemmeprocent 
på ca. 45, altså lidt under halv-
delen. 
 
 

URAFSTEMNINGEN OM  
VASKETIDERNE 

Det var ikke alle kuverter, der 
indeholdt to stemmesedler. 
Det skal derfor understreges, 
at alle boliger har to stem-
mer. Husk det til næste gang. 

 
PS - Inden ændringerne af 
vasketiderne kan træde i kraft, 
skal der gennemføres visse 
tekniske omstillinger inklusive 
opsætning af nye tavler. 
 
NÆSTE URAFSTEMNING. 
Urafstemningen om det skal 
være tilladt at holde hund/kat 
løber af stablen efter påske. Vi 
skal i den forbindelse henvise 
til bladets bagside. 
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Det nemmeste ved en uraf-
stemning er at foreslå det og 
efterfølgende vedtage, at det 
skal vi have. Derfor denne lil-
le beretning om, hvad det in-
debærer og koster at afvikle en 
urafstemning i Bredalsparken. 
Og så er der i år oven i købet 
to urafstemninger. 
Først skal hele processen for-
beredes og planlægges. Der 
skal fremstilles opslag til op-
gangene, som efterfølgende 
skal omdeles og sættes op. 
Der skal indkøbes kuverter 
m.m, der skal udarbejdes tekst 
til kuverter, stemmesedler, 
følgeskrivelse, temaavis, som 
derefter skal trykkes. Det skal 
alt sammen pakkes i kuverter, 
som derefter skal omdeles til 

URAFSTEMNING. 
alle husstande. Der skal også 
bruges et antal stemmebokse . 
Der er nogen, der skal sidde 
vagt på valgstederne, og til 
sidst kommer så optællingen 
og offentliggørelse af resulta-
tet, og i år skal denne proces 
foregå to gange. 
Dette lille indslag ikke for at 
beklage os, men for stilfærdig 
at gøre opmærksom på, at der 
er nogen, der skal bruge ret 
megen tid i forbindelse med 
en urafstemning, og hvis de 
ikke gør det, bliver det slet 
ikke til noget. 
Udgifterne i forbindelse med 
de to urafstemninger beløber 
sig til ca. 15.000 kr. 
 

Bestyrelsen 

På frihjul 
Hun: -Herbert, du hjælper mig 
aldrig med noget mere! 
Han: - Sikke noget vrøvl! 
Hvem holdt måske paraplyen, 
mens du lå og skiftede hjul i 
går aftes? 
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(Fældninger og udtynding) 
Pleje af Grenhusenes fælles-
arealer imellem husene følger 
en for flere år siden fastlagt 
plan og består af tre elementer. 

 
Udtynding. 

Hvert år bliver der udtyndet i 
fire områder. Det er gartneren 
og DAB’s landskabsarkitekt, 
der styrer denne del, og de be-
rørte beboere bliver orienteret 
i forvejen og har mulighed for 
at komme med særlige ønsker. 
Det er et ganske hårdt arbejde, 
der herefter forestår for vores 
ejendomsfunktionærer. 
 
Fældning af træer. 
Hvert år er der beboere, som 
ønsker et træ eller måske to 
fældet. I disse tilfælde afleve-
rer man en skriftlig anmod-
ning til Grenhusudvalget, som 
en gang om året (januar) sam-
men med gartner og land-
skabsarkitekt besigtiger øn-
skerne om fældninger. Når 
udvalget skal afgøre, om øn-
sket om fældning skal imøde-
kommes, tager man blandt an-

Pleje af Grenhusenes  
fællesarealer 

det hensyn til, om træet giver 
alvorlige skyggegener, eller 
om det drejer sig om et for 
bebyggelsen markant træ. 
Derefter får beboerne tilbage-
melding om, hvorvidt deres 
ønske er imødekommet. Og så 
er der igen et stykke hårdt ar-
bejde tilbage til vores funktio-
nærer med fældning og ikke 
mindst med at trække stammer 
og grene ud til vejen  med af-
sluttende flisning. 

Oprydnings- og  
beskæringsdag. 

Hvert år i det tidlige forår er 
der oprydnings- og beskæ-
ringsdag. Det foregår en søn-
dag, hvor beboerne har mulig-
hed for at beskære buske, som 
står tæt på have- og husmur. 
Dagen bliver også benyttet til 

Fortsætter næste side 
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at få ryddet op på fællesarea-
lerne imellem husrækkerne. 
Når mange møder op på denne 
dag, bliver der tale om en 
overkommelig opgave, og da-
gen sluttes af med fælles sup-
pe i Fællesgrenen. 
 
 

Genplantning. 
Selvfølgelig bliver der fra tid 
til anden behov for genplant-
ning, og således bliver der i  år 
genplantet med tjørn og andre 
buske i et område, hvor be-
plantningen efterhånden  er 
blevet for tynd. 

Antallet af beboere, der hen-
vender sig til ejendomskonto-
ret om fugtproblemer i boligen 
har været støt stigende igen-
nem det sidste års tid. Derfor 
dette indslag i bladet. 
Årsagen til, at man har fugt-
problemer kan være af byg-
ningsmæssig karakter, og der-
for blev der for mange år si-
den givet mulighed for at få 
foretaget indvendig isolering 
af nordvendte gavlvægge, og 
kun disse vægge. Imidlertid er 
der beboere, der nu ønsker 
også andre vægge isolerede, så 
reglerne er ved at skride. Da 
det ligesom i alle andre sam-
menhæng er alle de andre be-
boere, der betaler, er bestyrel-

FUGTPROBLEMER  
I BOLIGEN? 

sen nødt til at sikre, at der 
gælder og fungerer ensartede 
regler. Hvis der skal ske en 
ændring af den nugældende 
praksis, vil det skulle ske på 
afdelingsmødet. 
Andre fysiske årsager kan og-
så gøre sig gældende, men 
eventuelle fugtproblemer kan 
så sandelig også skyldes den 
måde, man lever og bor på. 
 
Derfor et par gode råd. 

Luft ud! 
I mange boliger er det nok 
med en kraftig udluftning med 
gennemtræk i 5-10 min. 2-3 
gange i døgnet – foruden 
jævnlig udluftning af badevæ-
relse og køkken. 

Fortsætter næste side 
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Madlavning 
Sørg for, at dampen kommer 
ud af boligen. Har du ikke em-
hætte eller køkkenventilator, 
bør vinduer eller ventilations-
åbninger være åbne. 
 
Badning 
Sørg for god udluftning under 
og efter badning. Hold døren 
lukket til boligens andre rum. 
 
Tøjtørring 
Tøjtørring indendørs bør ske i 
et rum, hvor dørene til resten 
af boligen holdes lukkede. 
Sørg for kraftig udluftning i 
rummet og sørg for, at rummet 
varmes op og tørres ud efter 
ende tøjtørring. 
 
Soveværelser 
Soverum er særlig udsat for 

fugt. Mange mennesker fore-
trækker et køligt soverum, og 
hver person afgiver indtil 0,5 
liter vand på en nat ved tran-
spiration og udånding. Det er 
derfor særlig vigtigt, at sove-
rummene er godt ventilerede, 
og at sengetøjet jævnligt bli-
ver luftet. En moderat op-
varmning kan desuden være 
nødvendig. 
 
Vand i vindueskarmen 
Hvis man ikke kan undgå dug 
på den indvendige side af ru-
derne, må vandet tørres op 
med jævne mellemrum. Brug 
en gang imellem et svampe-
dræbende middel. 
 
 

 

Luft ud ! 
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Vi skriver til dig, fordi vi ger-
ne vil have din hjælp til at gø-
re dit og vores beboerblad 
endnu bedre og mere vedkom-
mende i fremtiden. På redakti-
onen har vi brug for tips og 
ideer fra beboere med fingeren 
på pulsen. Der gemmer sig 

KÆRE BEBOER 

ganske givet masser af gode 
historier over alt – store som 
små – i vores bebyggelse. 
Derfor vil vi gerne have noget 
input, og du er naturligvis og-
så velkommen til selv at skri-
ve indlæg til bladet. 

I december 2002 indførte Fol-
ketinget regler om loft over 
stigningen i grundskyld til 
kommune og amt. I skatteåret 
2005 er loftet fastsat som en 
stigning på højst 6,5%. 
Det bliver i Hvidovre udnyttet 
fuldt ud, hvilket betyder, at 

EJENDOMSSKATTERNES 
HIMMELFLUGT 

(Var der nogen, der sagde skattestop?) 

ejendomsskatterne i Grenhu-
sene stiger med næsten 
103.000 kr. Det betyder en 
årlig merudgift på ca. 650 kr. 
pr. bolig pr. år eller en skatte-
stigning på 54 kr. pr. måned 
pr. hus. 
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På beboermøder og ved  ind-
flytning hører man ofte denne 
sætning: ”Hvorfor skal jeg 
betale for anden gang maling, 
når jeg ønsker at skifte farve 
og den første gang maling ik-
ke dækker?” 
Vi vil gå lidt tilbage i tiden til 
slutningen af tresserne og be-
gyndelsen af halvfjerdserne, 
hvor aviserne og de elektroni-
ske medier ofte var fulde af 
historier om, at lejere blev af-
krævet uhyre summer i forbin-
delse med istandsættelser, der 
blev iværksat ved fraflytning. 
Disse store summer medførte, 
at det kunne være økonomisk 
farligt at flytte fra en almen-
nyttig bolig. 
For at undgå disse uretfærdige 
krav fra den almennyttige bo-
ligsektor indførte lovgivnings-
magten et sæt regler for 
istandsættelse ved fraflytning. 
Disse regler omfatter et syn og 
skøn over, hvad der skal udfø-
res udover en normalistand-
sættelse. Ved normalistand-
sættelse forstår man:  

- Istandsættelse af lofter. 
- Istandsættelse af væg-

ge, herunder opsætning 
af tapet eller én gang 
maling af strukturtapet. 

HVORFOR SKAL JEG BETALE? 
Udover normalistandsættelse 
kan der forlanges reparations-
arbejder udført ved direkte 
misligholdelse eller hærværk. 
Det skal bemærkes, at hvis 
boligen fremtræder som hånd-
værksmæssig korrekt ny-
istandsat, kan der ikke forlan-
ges yderligere istandsættelse 
herunder f. eks. ændring af 
farvevalg. 
For at gøre en normalistand-
sættelse overkommelig for en 
beboer, lavede man en opspa-
ringsordning, der kan dække 
disse udgifter. Ordningen går 
ud på, at for hver måned, man 
beboer sin bolig, fratrækkes 
1% af normalistandsættelses-
udgifterne, d.v.s. at efter 100 
måneder påhviler det afdelin-
gen at udrede disse. 
Man skal dog hele tiden have 
for øje, at det ikke er en nyop-
ført bolig, men en brugt man 
lejer, så man overtager instal-
lationer m. v. i brugt stand. 
Disse udskiftes eller repareres  
løbende efter behov. 



10 

Igen i år var der mødt man-
ge børn op. De var flot ud-
klædt med farverige kostu-
mer. Og trods kulden var 
det nogle gode timer! 
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Alder 0-4 år 
Kattekonge 
Victor Christoffer Jensen, 
SGA 33 
 
Kattedronning 
Mathias Hansen, CPA 15 

Alder 5-7 
Kattekonge 
Mille Rasmussen, GH 185 
 
Kattedronning 
Alex Kikkenborg, ANB 155 
 
Alder 8-14 
Kattekonge 
Andreas Mortensen, BV 15 
 
Kattedronning 
Benita Lindberg, GUR 185 A 
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Flotteste udklædning 
Humlebi, Maila, BV 34 
 
Mest kreative udklædning 
Skraldepose, Simone, Gur 197 A 
 
Sjoveste udklædning. 
Udyret, Karoline, GH 7 

Alder 0-4 år 
Kattekonge 
Alexander Melchert 
 
Kattedronning 
Maja Rasmussen, GH 185 
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Alment byggeri som Bre-
dalsparken og Grenhusene 
omtales altid i medierne som 
støttet byggeri. Om alment 
byggeri er støttet, det vil sige 
om der er ydet eller bliver 
ydet offentlige tilskud fra en-
ten stat eller kommune, af-
hænger af hvornår det er op-
ført.  
Det er derfor vigtigt at fastslå, 
at når politikere, medierne og 
andre taler om støttet byggeri, 
så gælder det f. eks. ikke  Bre-
daslparken og Grenhusene. 
Der er ikke en offentlig krone 
i disse to byggerier. Opførel-
sen blev finansieret ved kre-
ditforeningslån,  lavtforrente-
de statslån (ligesom andet 
byggeri dengang) og beboer-
nes indskud, og disse lån bli-
ver afdraget på helt almindelig 
vis. En årlig udgift for de to 
byggerier på  ca. 4,2 mio kr. 
Grenhusene er opført i 1958 
og kostede ca. 8 mio kroner, 
og dette blev finansieret med 
et realkreditlån på 2,5 mio 

STØTTET BYGGERI? 
kroner og et statslån på ca. 5,3 
millioner, mens beboerind-
skuddene indbragte de sidste 
ca. 250.000 kroner. Og siden 
da er der blevet betalt renter 
og afdrag på disse lån, som 
udløber i henholdsvis 2008 og 
2017 (der er tale om 50 og 60-
årige lån). Men så er det som 
bekendt ikke slut. Så fortsæt-
ter beboerne med at betale (i 
Grenhusene 540.000 kr. år-
ligt), nu går pengene så ikke 
til kreditforeningen, men til 
Landsbyggefonden og Dispo-
sitionsfonden. Et sådant sy-
stem kaldes af nogen for filan-
tropi, men det er altså hverken 
kommune eller stat, der er fi-
lantropiske – det er beboerne, 
der er det! 
(Da ældreboligerne og ung-
domsboligerne er opført langt 
senere end det øvrige byggeri, 
er de finansieret på anden må-
de). 



 13 

bytteservice 

HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

Gurrevej 2 vær. 79 m2 3-6 4160 1215 

    

Kan det være rigtigt, at landets 
økonomisk dårligst stillede 
borgere, beboere i almene bo-
liger, skal betale ekstra, mens 
andelshavere og boligejere 
nyder godt af den lave rente 
og store værdistigninger og får 
øgede forbrugsmuligheder? Ja, 
problemstillingen er sat på 
spidsen, men det er situationen 
for beboerne i almene boliger. 
Ved boligforliget i 2002 blev 
det besluttet, at beboernes fæl-
les fond, Landsbyggefonden, 
medfinansierer nyt alment 
byggeri for staten i årene 

BEBOERE BETALER FOR STATEN 
2002, 2003 og 2004. Men fon-
den betaler langt mere end sta-
tens udgifter til nyt alment 
byggeri. 
Staten opkræver nu en rente 
på 5,5% i Landsbyggefonden, 
men finansierer i øjeblikket 
reelt boligerne til en rente på 
2,5%. Fortsætter den lave ren-
te koster det staten omkring 
1,5 milliarder kroner, mens 
der opkræves 5,5 milliarder 
kroner i Landsbyggefonden – 
en nettofortjeneste på 4 milli-
arder kroner! 
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Tidspunktet 
Påsken falder altid første søn-
dag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Det blev be-
sluttet på kirkemøde i Nicæa i 
år 325. 
 
Påskens æg 
Påskeæg har været kendt læn-
ge, men først i 1900-årene går 
chokoladeæggene deres sejrs-
gang 
For 100-150 år siden, kendte 
man også til påskeæg. Ikke 
som chokolade-, sukker- eller 
konfektæg, men som alminde-
lige hønseæg. Disse kunne 
dog være kogte med forskelli-
ge naturfarvemidler - fx 
løgskaller og evt. yderligere 
dekorerede. Man kunne deko-
rere æggene ved at ridse i 
skallen på de farvede æg, eller 
ved at tegne mønstre med tæl-
le, inden de blev lagt i farve-
bad. 
 
Ældste chokoladeæg 
De første chokoladepåskeæg 
optræder i firmaet "Galle og 
Jessens" priskuranter fra 1917, 
men fænomenet kan godt være 

Påsketraditioner 
lidt ældre. Chokoladeæggene 
begyndte at blive populære i 
1920´erne og 30´erne, og fik 
et endeligt gennembrud efter 
anden verdenskrig, da de søde 
sager atter kom på markedet 
efter mange år med ratione-
ring. 
 
Påskeharen  
Påskeharen er ikke sær-
ligt gammel i dansk tradition. 
Påskeharen er et dyr, som er 
indvandret fra Tyskland. Den 
hopper først over grænsen i 
Sønderjylland i begyndelsen 
af 1900-årene. Her har haren 
visse steder været i sving som 
æggegemmer. Der er dog ikke 
tale om nogen almen kendt 
tradition. I fx. Sønderjylland 
og på nogle af de sydfynske 
øer blev æggene gemt i gær-
der, under buske eller i harele-
jer, og børnene skulle så finde 
de æg, som "haren" havde  
Efterladt  
 
Grød og æg 
Rugmelsgrød kan nævnes som 
langfredagsret og "skidne æg" 
som traktement påskedag eller 
påskelørdag.  
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I dag spiser mange stadig 
"skidne æg", og som en pen-
dant til julens madtraditioner 
holder en del familier og ven-
nelag "påskefrokost", hvor 
æggeretter og fx lammekød 
hyppigt er repræsenteret. 
Navnlig i Østdanmark er disse 
nyere traditioner i følge en 
undersøgelse foretaget i 2003 
særligt populære. 
 
R u g m e l s g r ø d  ( 2 p e r s ) 
200 gr. rugmel røres ud i en 
gryde med en smule vand eller 
mælk (evt. kærnemælk) Når 

det er rørt ud hældes resten af 
væden i (der skal bruges 1 li-
ter) og grøden koges. Honning 
kan røres i som sødemiddel. 
 
Skidne æg 
Kog ca. 2-4 æg pr. person til 
de er hårdkogte. 
Lad æggene køle, og pil dem. 
Lav en opbagt sovs, hvor der 
beregnes ca. 2 - 2½ dl. mælk 
pr. person. Når sovsen har den 
rette konsistens, krydres den 
med (fiske)sennep og æggene 
kommes i. 

 

På dette svenske postkort med ønsket "Glad Påsk" er haren i 
funktion som forårsbebuder snarere end æggelægger 
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Bestyrel
 
Karen B
Arn. Niel
Tlf.: 3649
 
Henrik B
Hvidovre
Tlf.: 3649
 
Birgitte 
Gurrevej
Tlf.: 3678

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: Gerda Nordtofte, Gurrevej 7 A, tlf.: 3649 5400 
 
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 
 
Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 
Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv. 3678 9919 
 
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. tlf.: 3649 7687 
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BESTYRELSESLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard Knudsen 
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Hvidovrevej 322, 3.tv Gurrevej 30, st.tv 
Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3677 9413 Tlf.: 3649 4209 
 
Henrik Berg Børge Jensen (formand) Connie Weis 
Hvidovrevej 304, 2.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 4239 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3678 7320 
 
Birgitte Christiansen Poul Johnsson Bo Volfing 
Gurrevej 16, 2.th Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 
Tlf.: 3678 3623 Tlf.: 3649 0705 Tlf.: 3678 6977 

Selv om stormen d. 8. januar 
ikke havde samme styrke i 
Hvidovre som stormen i de-
cember 1999, blev det allige-
vel til ca. 150 tagskader, og  
omkring 80 steder skal der 
stillads op for at udbedre ska-
derne.  

STORMSKADER 
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EJENDOMSKONTORET 
 

Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: 3678 3402 
VAGTTELEFON Tlf.: 5135 7850 
 
Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt 
i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsy-
ning eller lignende. 
 
Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre 
yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme– og vandforsyning. Vagt-
havende 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 hen-
vendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppen-
de vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskonto-
ret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kom-
petence 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  
  
Ejendomsleder  Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:  ml. kl. 0830 - 1100 
Byggeteknisk medarb.  Henrik Lacota  

Kontorassistent  Karin Hvid Degnebolig 
Kontorassistent  Tanja Eriksen 
  
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000 
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk 
 
Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende 
 IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld.  
 hver tirsdag ml.l kl. 1830-2100 .   
 Eller man kan ringe alle  
 hverdage ml.kl. 1830-2100  
 weekend ml.kl. 1300 –1500    på tlf. 7741 5151 
 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmel-
ding af telefon                   

  på tlf.: 7022 0304 



 19 



20 

URAFSTEMNING 
 

FORSLAG OM AT DET BLIVER TIL-
LADT AT HOLDE HUND OG/ELLER 

KAT. 
 
På afdelingsmødet d. 17/11 2004 blev det beslut-
tet, at forslaget om tilladelse til at holde hund og/
eller kat skal afgøres ved urafstemning. 

 
URAFSTEMNINGEN FINDER STED  

11. – 13. APRIL 2005 
 

Alle beboere modtager diverse materialer samt 
videre oplysninger om urafstemningen omkring 5. 
april. 
 
TEMAAVIS. 
Det er meningen at udgive en temaavis i forbindel-
se med urafstemningen, så hvis man har synspunk-
ter for eller imod, kan man indlevere sit indlæg til 
bestyrelsen Berners Vænge 11 kld. senest d. 27. 
marts 2005. 
 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 


