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Sommer i Danmark 
Når solen forgylder med gavmilde 
kast 
og solsoppen ender med snuen 
og Jylland bli’r smykket med en le-
vende kvast 
på toppen af nissehuen. 
Forkælede nynner vi sommerens vals 
at nu har vi fundet noget nyt, der er 
træls… 
Så er det endelig sommer i Danmark. 
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ÆNDER BRUGER DA  
HOVEDDØREN!!! 

Fortsætter næste side 

D. 31. maj blev så dagen, hvor 
vores ællinger kom til syne. 
Det var nu 14 dage siden, jeg 
så hunanden lande oven på 
stubben af et fældet træ i vores 
have, med rumpen lige i vej-
ret, og hun fløj ikke igen. ”Ja, 
nu har vi altså fået and” sagde 
jeg til min mand, som så ufor-
stående på mig. 
 
Hvad tænkte anden dog på? 
Der var jo ingen tvivl om, at 
hun måtte ligge på æg. Hvad 
hvis halvdelen af ungerne 
faldt på den ene side af have-
muren og den anden halvdel af 
ungerne inde i haven, når de 
nu kom ud? –Ja tankerne var 
mange, men hun rugede, og vi 
så ikke noget til hende. 
 
Træstubben, som er ret høj, er 
totalt overgroet med efeu, og 
selv om man vidste hvor hun 
lå, så var hun meget svær at 
se. Jeg skulle ud i haven med 
en plante denne morgen, og 
minsandten om ikke det rap-
pede henne fra den anden en-
de. Jeg drejede hovedet, og 

der stod hun med sine 9 søde 
ællinger. Hun var ikke bange, 
men jeg gik alligevel ind igen 
for at se, hvordan hun ville 
klare at få dem ud af gårdha-
ven, for vores havemure er jo 
ret høje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg fotograferede, de små var 
jo ikke til at stå for. Andemo-
deren gennede dem rundt i 
haven, og de kikkede da også 
lidt på vandet i vores fugle-
bad. De små kunne dårligt nok 
følge hende op i vores bede, 
men hun viste dem så en vej, 
hvor der ikke var så højt op. 
 
Jeg gav dem fred, men fulgte 
med inde fra vinduet. Det kan 
være, vi må ringe til Falck, 
tænkte jeg, og gik ud i haven 
igen. Jeg fejede lidt visne bla-
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de sammen, og sørme om ikke 
andemoderen kom hen imod 
mig med ungerne i hælene op-
pe i bedet. Jeg gik ind i entre-
en, lukkede stuedøren til, og 
åbnede hoveddøren. Hun hop-
pede nu ned fra bedet og ind i 
entreen, gik stille og roligt ud 
af hoveddøren, samtidig med 
hun kaldte på de små.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kom myldrende efter, men 
standsede op foran døren og 
stod som om de tænkte: Uha, 
der er godt nok højt op!  
 
Andemoderen gik igen ind i 
entreen, så de kunne se hende, 
kaldte en gang til, og så kom 
der fart på halvdelen. Op ad 
trinet og ud til mor. Til sidst 
var der 2 tilbage, som åben-
bart var lidt tungere i bagde-
len, de løb tilbage ud i haven 

igen. Nu sad andemor foran 
hoveddøren med 7 ællinger og 
ventede; så kom de 2 sidste 
hen til døren igen. Hun kaldte 
igen, og den ene kom med be-
svær op - den sidste fik så 
uanede kræfter, og vupti smut-
tede de to ud af døren til de 
andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så gik de ned ad gangen, jeg 
smuttede efter for at tælle, var 
de der nu alle sammen?  
 
Ja, andemoderen var ikke i 
tvivl, af sted gik det.  
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Da de kom ned på parkerings-
pladsen, og hun spadserede af 
sted med sine fine dunede æl-
linger, kikkede hun stolt på 
mig.  
Ja, ænder er måske ikke så 
dumme endda; men hvis du 
kommer igen til næste år lille 
andemor, så husk at vælg den 
store dag når vi er hjemme, så 
du pænt kan blive lukket ud af 
hoveddøren.  
 
Held og lykke fra Arvesen - 
Grenhusene 73. 

Er du Bridgespiller, og har du 
tid og lyst til at spille under 
hyggelige og gode forhold? 
 
Vi mødes tirsdag fra 1030 – 
1500 og torsdag efter aftale 
fra 1300 – 1700. 
 
Er du interesseret, i ovenståen-
de, så kontakt vores formand, 
for nærmere oplysninger. 
 
Bredalsparkens Pensionist 
Bridgeklub 
Grete Christensen 
Tlf.: 3678 9919 

Nye medlemmer søges 



6 

V
d
D
e
m
e
1
e
h
o
l
d
E
l
g
m
g
1
d
V
m
n
m
d
o
l
a
a
D
b
D
j
L

Gurrevej 1 – 135 
Sidste år blev bumpene reno-
veret, og i år er det brostens-
kanten, der bliver bragt i or-
den samt vejbanen, der bliver 
asfalteret. Arbejderne udføres 
i juni og juli. 
3. etape af projektet, som om-
fatter omlægning af arealerne 
langs husblokken, bliver frem-
lagt til godkendelse på afde-
lingsmødet til efteråret. 
 
Øvrige belægningsarealer 
m.m. 
Til efteråret bliver bedene ud 
for Arn. Nielsens Boulevard 
87 – 105 renoveret, og belæg-
ningen bliver lagt om. 
Det samme sker med stierne 
fra husblokken og over til 
Sognegårds Alle, og det sam-
me gælder stien fra Claus Pe-
tersens Alle 9 op til Hvidovre-
vej. 
Endelig bliver vejarealet imel-
lem Arn. Nielsens Boulevard 
129 og 131 samt arealet foran 
nr. 131 bragt i orden. 
 

Større vedligeholdelsesarbejder  
i Bredalsparken 

Udvendige malerarbejder 
Det dårlige vejr i sidste halv-
del af maj var den dårligst 
tænkelige start for malerarbej-
derne, men vi regner stadig 
med, at de mange malerarbej-
der bliver nået, inden efteråret 
for alvor sætter ind. 
 
Dueværn 
Alle boliger på Cl. Petersens 
Alle 9 – 31 samt Hvidovrevej 
294 B og C får opsat nyt due-
værn i vinduesnichen til bade-
værelset. Arbejdet udføres i 
løbet af efteråret. 
 
Dørene ind til cykelkældrene 
også på Cl. Petersens Alle 9 – 
31 bliver forsynet med sparke-
plader. 
 
Og så er der alle de løbende 
vedligeholdelsesarbejder in-
denfor og udenfor boligerne! 
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Vigerslevparken er anlagt på 
de fugtige engarealer langs 
Damhusåen, som i sin tid var 
en del af landsbyen Vigerslevs 
marker. De fleste af gårdene 
eksisterede frem til omkring 
1900. I 1901 blev Vigerslev 
en del af København (indtil da 
havde landsbyen hørt til Hvid-
ovre Sogn), og gradvist blev 
landsbyen en del af hovedsta-
den. 
Efter 1901 steg indbyggertal-
let og stadig flere arealer i Vi-
gerslev blev bebygget. Der-
med opstod der også behov for 
grønne, rekreative områder. I 
1917 blev København ejer af 
de arealer, som i dag udgør 
Vigerslevparkens nordlige del 
mellem Roskildevej og jernba-
nen. Betingelsen for, at kom-
munen fik arealerne, var, at 
disse for altid skulle bruges til 
offentlig park, sportsplads el-
ler lignende. Der kom dog til 
at gå 12 år, før arealerne blev 
anlagt som park. 
Det næste afsnit af parken 
blev anlagt i årene 1941-44. 
Det omfattede strækningen fra 
jernbanen til Gammel Køge 
Landevej samt et mindre areal 

VIGERSLEVPARKEN 

vest for Damhusåen. Dette 
areal var København blevet 
ejer af ved at indgå en over-
enskomst med ejeren af Ris-
bjerggård. Ifølge denne skulle 
arealet bruges til parkformål, 
og således er Københavns 
Kommune blevet ejer af et 
lille parkareal, som ligger i 
Hvidovre Kommune. 
Endelig i 1961-63 fik Vi-
gerslevparken det omfang, 
som vi kender i dag. I disse år 
blev parken ført videre hen 
over det areal, hvor den tidli-
gere Flaskekro havde ligget. 
Gennem årene har parken ikke 
ændret sig væsentligt. Den 
består nu som dengang af sto-
re plæner, langstrakte buskad-
ser og masser af træer. 

Vigerslevsvejs sydligste del mod Gl. Kø-
ge Landevej. Til højre ses arealerne, som 
blev til Vigerslevparken (maj 1942). 
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Er det fællesskab, vi altid har 
haft i Grenhusene, forbi? 
Ja, det tror vi. 
Det var ret skræmmende at se, 
hvor få der kom til opryd-
ningsdag den 24. marts. 
Så vil nogle sige, vi gider ikke 
rydde op efter andre, men 
hvem har smidt alt det affald, 
vi samler op? 

Fælles oprydningsdag? 

Ja, fremmødet til årets opryd-
ningsdag var meget beskedent. 
Aldrig har vi været så få. 
Hvorfor? 
Er vi ved at blive for gamle? 
Har vi ikke været gode nok til 
at fortælle de sidste års tilflyt-
tere, hvordan tingene fungerer 
i Grenhusene? 
Ideen om, at vi gør en hel del 
ting i fællesskab. Derved spa-
rer vi huslejekroner og skaber 
et godt netværk i vores gange 
og i bebyggelsen som helhed. 
Eller skyldes det almindelig 
slaphed? 
Eller er det fordi, enhver er sig 
selv nok? 

Er fællesskabet ved at gå fløjten? 
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Vi havde en rigtig hyggelig 
dag. Det er altid rart med lidt 
socialt samvær i den ellers for 
de fleste så stressede hverdag. 
Med håb om større tilslutning 
 
Inge og Oskar Jensen 
Grenhusene 70 
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Det er i år, at det mangeårige 
princip om, at vi gør tingene i 
fællesskab, skal stå sin prøve. 
Al træværk m.m. i gangene 
skal males, og der er blevet 
sendt skrivelse ud til alle be-
boere om at tale sammen med 
naboerne og få aftalt, hvornår 
og hvordan man får malet. 
Og hvordan er det så gået? 
15 gange har meddelt, at de i 
fællesskab udfører malerarbej-
det i gangene, og en gang har 
meddelt, at de gør det indivi-

Udvendig maling i Grenhusene 
duelt, men med en kontaktper-
son. Det er altså kun få gange, 
hvor man ikke har været i 
stand til at finde sammen om 
arbejdet. Til gengæld er der 
flere beboere i disse gange, 
som har meddelt, at de selv 
gør det omkring deres egen 
bolig. 
Så alt i alt må man sige, at det 
er et meget tilfredsstillende 
resultat, så gør-det-selv-ideen 
lever endnu, endda i bedste 
velgående. 
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Når regningen fra vandværket 
blev så meget højere, end vi 
havde regnet med, skyldes det, 
at vandforbruget i det forgang-
ne år var væsentligt højere end 

Vandforbrug i Grenhusene 

Der blev også rundsendt et 
skema, hvor man skulle tilken-
degive, om træfacaden og ha-
vedøren trængte til maling. Vi 
fik en svarprocent på ca. 90! 
Det kan næsten ikke være flot-
tere. De sidste 17 har efterføl-
gende fået besøg af Grenhu-
sudvalget, så vi kan få et total-
billede af malertilstanden af 
den grå havefacade og have-
døren. 
Nu er der gået brev ud til dem, 

Udvendig maling af den grå  
havefacade og havedør 

som har meddelt, at facaden 
og/eller havedøren trænger til 
at blive malet for at finde ud 
af, hvem der selv kan klare at 
male. 
Der har godt nok været meget 
papirarbejde, men det var nød-
vendigt, for at få et overblik 
over situationen. 
Tak til beboerne for beredvil-
lig medvirken. 
Grenhusudvalget 

året før. Grenhusudvalget har 
gransket tallene og overvejer, 
om vi skal sætte en kampagne 
i gang magen til den, vi gen-
nemførte for nogle år siden. 
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Så forelægger regnskaberne 
for 2005/06. Bestyrelsen skal 
behandle /godkende regnska-
berne på bestyrelsesmødet i 
august, men vi kan allerede nu 
afsløre resultatet. 
Bredalsparkens regnskab end-
te med et nydeligt resultat, et 
overskud på 1/2 million kro-
ner.  
I Grenhusene gik det helt an-
derledes: et underskud på ikke 

Regnskabets time 
mindre end 200.000 kroner. 
Årsagen hertil er først og 
fremmest en kraftig forøgelse 
af ejendomsskatterne, som 
igen skyldes de høje ejen-
domsvurderinger. Som be-
kendt har vi anket og anket, 
men lige meget hjælper det. 
En anden årsag er udgifterne 
til vand. Her blev regningen 
40.000 kr højere end beregnet. 

Vi får med jævne mellemrum 
klager over, at beboerne ikke 
overholder tiderne, når de bru-
ger deres vaske- & opvaske-
maskiner. 
 
Vi gentager derfor tiderne, da 
de er lidt anderledes end i fæl-
lesvaskerierne. 

Benyttelse af private  
vaske- & opvaskemaskiner 

Af hensyn til naboerne er ti-
derne:  
Mandag – lørdag : ml. kl. 800 – 
2000. 
 
Der må ikke vaskes om søn-
dagen. 
 
Venlig hilsen 
EJENDOMSKONTORET 
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Af Poul Sverrild 
Historiens Hus Hvidovre 
 
Nu, hvor sommeren og ferie-
sæsonen nærmer sig, søger 
turisten nye rejsemål, og 
blandt dem kunne det være 
oplagt at besøge fire nye dan-
ske seværdigheder, kultu-
rarvskommunerne. 
 
Kulturarvskommunerne er 
Aalborg, Haderslev, Hjørring 
og Hvidovre. To domkirke-
byer, tre købstæder med rød-
der i middelalderen, tre jyske 
kommuner og en storkøben-
havnsk forstadskommune med 
rødder i Det tyvende Århund-
rede.  Tre kommuner med stor 
tidsdybde og mange vel- og 

Hvidovre - en kulturarvskommune!? 
anerkendte kulturarvsværdier 
og én uden, tre traditionelle 
turistmål og så et Hvidovre, 
hvor turister ikke hører til da-
gens orden.  
 
Hvad i alverden laver Hvidov-
re Kommune i det selskab, og 
hvad vedkommer det Bre-
dalsparken? 
 
Kulturarvskommune 
Med tilbud om tre pengeposer 
på hver 0,5 mio kr. fik Kultu-
rarvstyrelsen og Fonden Real-
dania i oktober måned 2005 
ikke færre end 53 af Dan-
marks kommende 98 kommu-
ner til at afsætte tid og kræfter 
til at overveje, om den lokale 
kulturhistorie skal spille en 
væsentlig rolle i den fremtidi-
ge udvikling i netop deres 
kommune.  
 
Kulturarvstyrelsen betonede, 
at det ikke var en konkurrence 
på kulturarv, men en konkur-
rence på viljen og evnen til at 
nytænke den lokale kulturarvs 
muligheder for at tiltrække 
nye borgere, erhverv og turis-
me. 
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Hvidovre Kommune er blevet 
udpeget som en kultu-
rarvskommune, og i en artikel 
i Hvidovre Avis fremgik det, at 
Bredalsparken skal være en 
del af dette projekt. Derfor 
har vi bedt Poul Sverrild, som 
står i spidsen for dette projekt, 
fortælle om, hvad det går ud 
på, og hvorledes Bredalspar-
ken er inddraget. 
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Med ordet ”kulturarvs-
kommune” bliver der skabt 
forventninger om noget syn-
ligt. Turisten kunne så forven-
te et skilt på Hvidovrevej: 
”Kulturarvskommune 2006”. 
Men det er ikke sandsynligt, at 
nogen af de fire kommuner vil 
sætte den slags skilte op, for 
projektet er først og fremmest 
et metodeudviklingsprojekt, 
hvor resultaterne ikke i første 
omgang ses i landskabet, men 
først som forslag til kommu-
neplanerne fra 2009. 
Den kulturarv, det handler om, 
bestemmer den enkelte kom-
mune selv. Det kan for eksem-
pel handle om omdannelse af 
Aalborgs enestående gamle 
industrikomplekser, af Hjør-
rings fantastiske samspil mel-
lem kyst-, land-, og købstads-
kultur eller af kvaliteterne ved 
Haderslevs havnearealer, men 
hvad kan det handle om i for-
staden Hvidovre? 
 
Hvorfor ville Hvidovre være 
kulturarvskommune? 
99% af Hvidovre Kommunes 
bygningsmasse stammer fra 
perioden efter 1910.  Halvde-
len af det bebyggede areal er 
bebygget efter 1945, kun to 
bygningskomplekser har fun-

det nåde for fredningsmyndig-
hedernes øjne. Som direktør 
Steen Hvass fra Kulturarvssty-
relsen kort har udtrykt det, er 
der ”ikke meget klassisk kul-
turarv i Hvidovre”. Men kan 
man forvente, at der er 
”klassisk kulturarv” i en indu-
strialismeforstad fra Det tyven-
de Århundrede? Nej, vel.  
Det var ikke i Hvidovre bryg-
geriarbejderen i Mellemkrigs-
tiden sparede sammen til et 
honorar til tidens førende arki-
tekt for at få et avanceret par-
celhus. Det var i almindelig-
hed heller ikke her de største 
arkitekter efter 1960 boltrede 
sig i enestående blokbebyggel-
ser eller nyskabende parcelhu-
se til postbudet eller pædago-
gen. 
Den ”klassiske kulturarv” be-
står af en række komponenter, 
som oftest omfatter høj alder, 
høj socialklasse og en vis 
snobbe-effekt, og det udeluk-
ker i det store og hele, at den 
del af storbyen, som Hvidovre 
befinder sig i, rummer 
”klassisk kulturarv”.  
I Hvidovre Kommune så vi 
kulturarvskommune-projektet 
som en mulighed for at tage 
hul på en ny debat og en på-
følgende metodeudvikling, 

Fortsætter næste side 
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som sætter os i stand til at 
håndtere den nye kulturarv – 
eller det, som vi mener, bliver 
til en del af vores bevarings-
værdige kulturarv i løbet af de 
kommende årtier.  
Det er velfærdssamfundets 
kulturarv, vi sætter fokus på 
med Hvidovres bud på at blive 
kulturarvskommune. Det kræ-
ver helt nye metoder, for vel-
færdsamfundets kulturarv kan 
ikke undersøges og vurderes 
med de metoder, som vi har 
brugt på romantikkens og bor-
gerskabets kulturarv: Slotte, 
herskabshuse, købmandsgårde 
m.v.  
Til denne udviklingsopgave 
har Hvidovre Kommune ned-
sat en projektgruppe med re-
præsentanter for Teknisk For-
valtning og Historiens Hus, 
som sammen med konsulen-
terne fra Carlberg & Christen-
sen skal driver projektet og 
sikre, at det bliver forankret 
bredt i kommunen. 
  
Hvidovre blev kulturarvs-
kommune  
Hvidovre fik chancen for at 
blive kulturarvskommune med 
et projekt, hvor vi som emner 
for undersøgelsesarbejdet gri-
ber fat om et villakvarter fra 

Mellemkrigstiden, 1950-ernes 
bedste blokbebyggelse, og et 
tredelt projekt fra den sidste 
del af det 20. århundrede om 
Avedøre Holme (8 timers ar-
bejde), Avedøre Stationsby (8 
timers hvile) og Avedøreslet-
ten (8 timers fritid). 
Det giver næsten sig selv, at 
den blokbebyggelse fra 50-
erne, vi må gribe til i Hvidov-
re, er Bredalsparken.  
Svenn Eske Kristensens byg-
geri satte nye standarder for 
almennyttigt boligbyggeri på 
flere måder. Ikke blot blev 
bebyggelsen meget smuk, men 
også teknisk blev den nyska-
bende, og det er ikke svært at 
overbevise flertallet om, at 
Bredalsparken rummer kultu-
rarvsværdier på et højt plan – 
det er lige før, Bredalsparken 
falder ind under begrebet 
”klassisk kulturarv”.  
Så hvorfor tage fat på Bre-
dalsparken, når skiftende be-
styrelser i øvrigt allerede har 
demonstreret en stor vilje til at 
holde fast ved kvaliteterne og 
for længst har udgivet en bog 
om bebyggelsens historie. 
Hvad kan udfordre eller true 
kulturarvsværdierne her?  
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Hvad vil vi nu gøre ved Bre-
dalsparken? 
Det aktuelle svar er: Ingen-
ting.  
 
Det langsigtede svar er, at vi 
vil identificere de væsentligste 
bevaringsværdige træk ved 
Bredalsparken. Når det er 
gjort, kan vi i samarbejde med 
boligselskabet vurdere mulig-
hederne for at sikre bevarings-
værdierne og samtidig under-
støtte, at Bredalsparken får 
mulighed for at gennemgå den 
udvikling, som bliver nødven-
dig for at fastholde kvaliteter-
ne gennem de næste generati-
oner.  
 
Med den bevarende lokalplan 
for Bredalsparken kunne man 
synes, at arbejdet allerede er 
gjort, men den bevarende lo-
kalplan er et instrument, som 
først og fremmest begrænser 
handlemulighederne for at be-
skytte det fysiske kulturmiljø. 
Den bevarende lokalplan for-
søger ikke at grave dybere for 
at fastslå, hvilke kvaliteter be-
byggelsen rummer ud over 
bygninger og parkanlæg og 
giver dermed ikke bud på, 
hvordan en fremtidig udvik-
ling kan understøttes. 

Når Bredalsparkens beva-
ringsværdier er analyseret, når 
mulige trusler mod bevarings-
værdierne er undersøgt, vil vi i 
dialog med boligselskabet un-
dersøge forskellige handlemu-
ligheder, og resultatet bliver, 
at den nye kulturarvstænk-
ning, som projektet kan føre 
frem til, foreslås indarbejdet i 
Kommuneplan 2009. 

Bredalsparken står som ét af de 
fornemste monumenter over ef-
terkrigstidens vision om billige, 
sunde og gode billige boliger til 
den brede befolkning. Hvordan 
sikrer vi på den ene side, at be-
byggelsen fortsat fremtræder i 
Eske Christensens stil og på den 
anden side at den også om 50 år 
opfattes som et meget attraktivt 
boligområde. 

Fortsætter næste side 
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HA
Ad
Gur

Bern
st.et

Gur

Hele projektarbejdet er knap 
begyndt, og det afsluttes først 
i december 2007, så det er alt 
for tidligt at forestille sig, 
hvilke bevaringsinteresser 
projektet ender med at pege 
på. Men som helt hypotetisk 
eksempel kunne vi nævne 
Bredalsparkens Butikstorv, 
som er landets ældste integre-
rede butikstorv. Her er det er 
en indlysende kulturarvsværdi, 
at butikstorvet holdes levende, 
og det er en ligeså indlysende 
kvalitet for beboerne, at det 
liv, som butikstorvet tilfører 
bebyggelsen, bliver fastholdt i 
fremtiden. Så kulturarvsvær-
dierne er ikke bare butikkerne, 
skiltningen og det øvrige ud-
styr, men også det liv, som det 
er skabt til at rumme. Sikring 
af den slags værdier kan for 
eksempel kræve, at de kom-
munale planlægningsrammer 
skal løsnes på punkter for at 
give de nødvendige udvik-
lingsmuligheder, fremtiden 
kræver. Til gengæld for de 
nye udviklingsmuligheder har 
vi så fået sikret de centrale 
bevaringsværdier.  
 
Det lyder indviklet, og det er 
indviklet, men man kan for at 
sammenfatte formålet med 

B
N
d

kulturarvskommuneprojektet 
sige, at vi skal udvikle nye 
metoder til at sikre en ny tids 
kulturarv, og vi skal arbejder 
hen imod at få en dynamisk 
bevaringspolitik som supple-
ment til den restriktive beva-
ringspolitik, som vi kender i 
dag. 
 
I Bredalsparken er det i første 
omgang afdelingsbestyrelsen, 
som kommer til at møde pro-
jektet i den dialog, som skal 
foregå, når projektets metode 
er fastlagt, men i øvrigt har 
projektet indgået en aftale med 
Hvidovre Avis om løbende 
dækning af projektet, når det 
for alvor begynder at flytte sig 
fra september måned, så alle 
har mulighed for at følge med. 
Endelig er det vigtigt at slå 
fast, at Kulturarvsstyrelsens 
formål er at få os alle sammen 
til at være langt mere opmærk-
somme på den kulturarv, som 
vi er omgivet af, så vi kan pas-
se på den. Når det hedder kul-
turarv er det jo fordi, det skal 
handle om de ting, som vi har 
arvet eller som vi gerne vil 
lade vores efterkommere arve. 
Forestillingen om, hvad det er 
for ting, der er værd at arve, 
ændres fra generation til gene-
ration. 

M
F
H
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bytteservice 
HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

Gurrevej 2 værelses 3 rum 3677 6647 
2063 7749 

Berners Vænge 
st.etagen 

3 værelses på 78 
m2 

4 ell. 5 værelses på Ber-
ners Vænge, Sognegårds 
Alle ell. Cl. Petersens 
Alle, Grenhusene 

3678 9059 
4015 9059 

Gurrevej 2 værelses 
72 m2 m/have 

4 ell. 5 værelses på BV, 
SGA, CPA elle GH 

3678 9059 
4015 9059 

Butikstorvet er én af de indlysende kulturarvsværdier i Bredalsparken. 
Når det skal beskyttes og udvikles i pagt med skiftende tiders mulighe-
der, kræver det en indsats, som rækker langt udenfor Bredalsparken.  

Men Kulturarvsstyrelsen og 
Fonden Realdania bakker nu 
Hvidovre Kommunalbestyrel-

se op i dens arbejde med at pas-
se på de kulturarvsværdier, vi 
kan identificere i Hvidovre. 
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Besty
 
Karen
Arn. N
Tlf.: 3
 
Inge 
Berne
Tlf.: 3
 
Henn
Grenh
Tlf.: 3
 
 
Udva
 
Grenh

 
Grønt

 
Vedlig

 
Soku-

 
IT-gru

 

Torsdag d. 27/4 kom vi hjem 
fra en dejlig 12 dages sejltur 
fra Nordkapp. Vi var godt 
trætte, så vi skyndte os i seng. 
Ca. kl. 2.30 vågnede jeg med 
et spjæt ved, at noget rørte ved 
mine ben. Først troede jeg, at 
min mand var oppe for at luk-
ke vinduerne på grund af regn. 
(Vi ligger med åbne vinduer 
året rundt). Jeg kiggede forsig-
tigt for at se, om min mand lå 
ved siden af mig, hvilket han 
gjorde. Jeg vækkede ham, og 
idet han tændte lyset, sprang 
der en stor sort kat ud af vores 
soveværelsesvindue. Det var 
altså den. Herefter har vi 3 
gange haft katte, der er hoppet 
ind af vores vinduer og efter-
ladt snavsede poter i vindues-
karmen. 
 
Sidste gang skete tirsdag d. 
16/5. Jeg opdagede det, da vi 
skulle i seng, og jeg ville rulle 

TÅLMODIGHEDEN  
ER SLUT! 

gardinerne ned. Det var et 
frygteligt griseri, der mødte 
mig. Det havde regnet det me-
ste af dagen, så vindueskar-
men var våd og meget snavset 
af kattepoter. Det kan da ikke 
være rigtigt, at man ikke kan 
have sine vinduer åbne uden at 
få ufrivilligt besøg af katte. 
Tænk på de personer, der lider 
af allergi over for husdyr, det 
er der desværre en del, der 
gør.  
 
Kære katteejere: hold jeres 
katte inde, nogle vil nok mene, 
at det er mod kattens natur, 
men hvis I er af den mening, 
så lad være med at anskaffe en 
kat. 
 
Med Venlig Hilsen 
Anni Henriksen  
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard Knudsen 
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22, 1.th Gurrevej 30 st.tv 
Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 2343 2720 Tlf.: 3649 4209 
 
Inge Bringskov Børge Jensen (formand Vibeke Nielsen 
Berners Vænge 1, 2.tv Grenhusene 181 Berners Vænge 30,2.th 
Tlf.: 3649 9542 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3649 2995 
 
Henning Davidsen Elly Madsen Connie Weis 
Grenhusene 22 Gurrevej 4, 1.th Arn.Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 6620 Tlf.: 3649 5508 Tlf.: 3678 7320 
 
 
Udvalg 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kjeld Galler, 
 Knud Wejlgaard Knudsen 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler,  
  
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen, 
 Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge 
 Bringskov, Vibeke Nielsen 
 
IT-gruppen: Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,  
 Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,  
 Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup 
 
 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 på tlf. 7741 5151 
                                        weekend ml.kl. 1300 –1500  
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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 - 1100 
Onsdag ml. kl. 1700 - 1800  
  
Ejendomsleder  Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:  ml. kl. 0830 - 1100 
Byggeteknisk medarb.  Kell Schjern Smidt  

Kontorassistent  Karin Degnebolig 
Kontorassistent  Tanja Eriksen 
  
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000 
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk 
 
 Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perio-
den 
 
Hverdage 1830—2100  
Weekend 1300—1500          på tlf.: 7741 5151 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmel-
ding af telefon                   

  på tlf.: 7022 0304 

Vi se
 
Sæt
 
Se o
Høp
 
Prog
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Vi ser frem til en hyggelig og sjov dag igen i år . 
 
Sæt  i Jeres kalender allerede nu. 
 
Se opslagstavlerne i uge 32, om salg af billetter til den store 
Høpsivøpsidag. 
 
Programmet for dagen vil blive husstandsomdelt i uge 33. 

F E R I E L U K K E T 
 

Ejendomskontoret holder ferielukket alle onsdag ml. 
kl. 1700 - 1800 i juli måned 2006. 
 
Vi ønsker Jer alle en rigtig god sommer. 
 
EJENDOMSKONTORET 
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Turen i år går til den idylliske Bromølle Kro. 
 
Bromølle Kro er omgivet af skov og idyllisk beliggen-
de ved Åmose Å, hvor der er rig mulighed for vandre-
ture og for at følge årstidernes skiften på tætteste hold. 
Bromølle Kro har ligget på dette smukke sted siden 
1198 - midt i Vestsjællands naturpark. 

Sæt  i Jeres kalender allerede nu. 
 
Se opslagstavlerne i uge 32, om salg af billetter til  
ældreskovturen. 

AFDELINGSBESTYRELSEN 


