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”Kærtegnet af stormen
kommer foråret, og hun er
en dejlig bondepige med
kjole af Bøgeløv og store
milde hænder som engene
vi skal hvile på, med den
blå himmel stående ud af
øjnene, smilende som dagen er lang”.

Er der nok p-pladser i Bredalsparken?
Bestyrelsen har i to uger foretaget en undersøgelse af parkeringsmulighederne i Bredalsparken. Undersøgelsen er
gennemført om aftenen, efter
at man er kommet hjem fra
arbejdet, og den viser, at der er
to steder i bebyggelsen, hvor

der er mangel på parkeringspladser, nemlig i Berners
Vænge og i den vestlige ende
af Gurrevej, men den afslører
også, at hvis man er indstillet
på at gå 50-100 meter, så er
der p-pladser nok.

ANB 87 – 105 SKAL HAVE NYE
ALTANGANGE.
Som tidligere omtalt er altangangene i så dårlig forfatning,
at der kun er en ting at gøre,
og det er at skifte dem ud. Arbejdet går i gang i slutningen
af april og forventes afsluttet i
begyndelsen af juli.
Beboerne på første og anden
sal kan ikke bo i deres lejligheder, mens arbejdet pågår. 12

husstande bliver genhuset i
andre boliger i Bredalsparken,
mens resten flytter i sommerhus.
I byggeperioden er stien langs
bygningen spærret, hvilket
betyder, at al trafik fra Sognegårds Alle mod Arn. Nielsens
Boulevard skal foregå ad Biblioteksvej.
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Hyggen flytter med mig!
Hvordan mon det ville være at skulle flytte i en anden lejlighed i
tre måneder? Dette er realiteterne for beboerne på altangangen i
blok 52 på Arnold Nielsen Boulevard.
Den helt store genhusning er
sat i gang. Altangangen på
blok 52 skal udskiftes, og al
adgang til de kære hjem på
svalegangen i perioden 28/4 –
4/7 er forbudt, mens arbejdet
står på. Sikke en omvæltning
tænker de fleste, men Eva Bert
Andersen har taget det med
oprejst pande!
”Det startede med, at jeg fik
en seddel ind af døren om, at
svalegangen skulle laves. Ohh
nej, sikke et projekt tænkte

jeg, for der er jo mange muligheder for genhusning, i værste
tilfælde hotelophold. Men efter et møde så vi, hvordan svalegangen kommer til at se ud
og hørte om de muligheder,
der var gjort sig om genhusning. Jeg har fået en midlertidig lejlighed på Gurrevej,
mens nogle af de andre har
valgt at flytte i sommerhus,
fortæller Eva.
En almindelig hverdag
Generelt har beboerne været
glade for, at de har mulighed
for at tage sine hverdagsting
med sig i den nye lejlighed.
Det betyder nemlig meget, at
man kan skabe nogle vante
rammer, så man stadig kan
leve sit normale liv i de tre
måneder.
”Jeg skal i hvert fald have de
mest nødvendige ting med altså ting man ikke kan leve
uden. Og jeg kan ikke leve
uden min radio, mit fjernsyn,
sofagruppe, spisebord, tøj,
håndklæder. Og også mit køle-
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skab og fryser kommer med.
Ja det er jo næsten som at flytte rigtigt. Der er meget at tænke på, og ind i mellem har jeg
tænkt, at nu bliver jeg da stresset over, om jeg skulle glemme noget, men så er det bare
ærgerligt, jeg skal jo nok klare
mig”, griner Eva, der på udflytningsdagen fik flyttekasser
og hjælp af flyttemænd til at
transportere hendes ejendele
over på Gurrevej.

seret spurgt til, hvor man skal
flytte hen, osv.”

Få det bedste ud af det
”Jeg regner da med, at det bliver en stor omvæltning, men
samtidig bliver det sjovt at
prøve noget andet, det er jo
ikke noget man normalt er
indstillet på, sådan at flytte
midlertidigt. Men når nu det
skal være, så er det bare med
at få det bedste ud af det”,
smiler Eva, der blandt andet
har været glad for at kunne
tale med sine naboer, som er i
samme situation.

”Jeg kommer til at savne mine
naboer, jeg har nogle dejlige
naboer, og så er jeg så glad for
min udsigt til det grønne. I
min lejlighed vil det især være
mine pynteting og gardiner,
som bliver kedeligt at undvære og så alt det, jeg har hængende på væggen. Det er jo en
del af min hygge. Til gengæld
tager jeg mine potteplanter
med, for lidt hygge skal der da
være”, fortæller Eva, som dog
har sat grænsen, når det drejer
sig om ting, der kun bruges til
særlige lejligheder.

”Det er faktisk som om, vi har
fået lidt mere fælles. Vi har
snakket meget mere sammen i
den her periode op til genhusningen i forhold til tanker og
tvivl om forsikring og vaskenøgler, og så har folk interes-

Plastiktallerkener og god
stemning
Eva har boet på svalegangen i
5 år og derfor er hendes lejlighed og de omkringliggende
omgivelser, der hvor hun føler
sig rigtigt hjemme. Hun er da
heller ikke i tvivl om, at hun
kommer til at savne en del i
den periode.

”Mine fine glas og mit spisestel, som jeg bruger, når jeg
har gæster, gider jeg ikke tage
med. Og jeg plejer altid at holde altid pinsefrokost for fami-
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lien, så i år bliver det altså i
den nye lejlighed og med plastiktallerkener. Vi bliver 20
mennesker, så jeg håber bare,
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der er plads ovre i den nye lejlighed” slutter Eva.
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De unge og beboerdemokratiet
I sidste nummer af Bo Danmark (Boligkontoret Danmarks beboerblad) er der et
par spændende artikler om de
unge og beboerdemokratiet; et
særdeles aktuelt emne.
Artiklerne er temmelig lange,
så vi nøjes med i første omgang at bringe nogle citater fra
artiklerne.
”Vi står over for en generationsproblematik ligesom den,
vi ser på arbejdsmarkedet.”
”Vi bor i et fællesskab, vi betaler i et fællesskab, og vi råder over ting i fællesskab – så
hvorfor ikke have et fællesskab?”
”Vi skal engagere os, så vi kan
vise, at de almennyttige boligafdelinger ikke er ligesom
akvarier, hvor man bare svømmer rundt mellem hinanden
uden at have noget med hinanden at gøre.”
”Hvis man kun arbejder for at
berige sit eget liv og ikke fællesskabet, bryder vores samfund fundamentalt sammen.
Sådan er det også med beboerdemokratiet”.
”Du har tid til både at tage i
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Bon Bon-land og at mødes
med vennerne. Så kan du vel
også deltage i et beboermøde
eller møde op til den fælles
arbejdsdag i boligafdelingen”.

Test dig selv – er du din
afdelings kommende beboerdemokrat?
Besvar følgende spørgsmål:
1. Prøver du at undgå naboen
på trappen?
a. Aldrig.
b. Nogen gange.
c. Altid.
2. Hvornår har du sidst snakket med en af de andre beboere?
a. Det gør jeg da hver dag.
b. Det var nok til julearrangementet i december.
c. Jeg hilser da nogen gange,
men ikke mere end det.
3. Hvorfor blev du væk fra
beboermødet?
a. Jeg kunne simpelt hen ikke
komme, da jeg havde 40 i
feber.

b. Jeg var meget træt den aften
og havde brug for at ligge
lidt på sofaen.
c. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at komme.
4. Sidder du og kigger ned i
bordpladen, når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen?
a. Nej, men jeg gør heller ikke
noget for at blive set.
b. Ja, jeg har ikke tid til mere i
øjeblikket.
c. Nej, for jeg kommer ikke til
møderne.
5. Hvilke værdier prioriterer
du højest som beboer i en almennyttig bolig?
a. Trygheden og fællesskabet
med de andre.
b. Den billige husleje og det
høje serviceniveau.
c. At det er hurtigt og nemt at
flytte.
6. Hvordan kan du være med
til at gøre din boligafdeling
bedre?
a. Måske skulle jeg melde mig
ind i bestyrelsen…
b. Ved at deltage i fællesarrangementer.
c. Der er ikke så meget, jeg
kan gøre.

7. Tror du, at bestyrelsesarbejdet er
a. spændende og lærerigt.
b. nødvendigt men lidt kedeligt.
c. ligegyldigt spild af tid og
kræfter.
a. = 2 points
b. = 1 point
c. = 0 point
8 – 14 points:
Du har jo både motivationen
og energien til at gøre en masse godt for din boligafdeling.
Skynd dig at stille op til næste
valg – der er brug for dig!
3 – 7 points:
Der er et stort potentiale i dig.
Du mangler bare et lille skub i
den rigtige retning.
0- 2 points:
Det ser sort ud. Køb du hellere
et hus med langt til nærmeste
nabo.

9

Y\GëG GGìGGGþG
Nu er det igen forår og sommer, og det betyder stor aktivitet i nyttehaverne. Det er
atter tid til at så sine frø og
særligt i år glæde sig over at
kunne fejre det initiativ, der
for 25 år siden blev til virkelighed og siden har spiret og
sat sine rødder.
Hvis man i dag lægger vejen
forbi arealet bag Gurrevej 137
-203, er aktiviteten åbenlys i
de 25 nyttehaver, der dagligt
passes og plejes. Her dyrkes
alt fra jordbær, artiskok, kartofler, citrongræs, til rabarber
og blomster, kun fantasien
sætter grænser. Og altid kan
man få øje på en, der ligger på
knæ med fingre indsmurt i
jord, mens andre står og sludrer. Ja glæden er stor, og det
var også tanken hos Birte Elzer (tidl. Medlem af afdelings-
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bestyrelsen) , som spottede det
tomme areal og fik ideen til de
små haver.
”Der er intet, der er så godt
som jord – det kan samle folk
og skabe kontakt. Jeg tror, at
min tanke i sin tid var, at der
var en del ældre, der gik alene
derhjemme og netop nyttehaver kunne hjælpe til at få mennesker ud af deres lejligheder
og skabe noget socialt”, fortæller Birte.
Sammen med bestyrelsen og
landskabs- og havearkitekt fra
DAB blev nyttehaveforeningen med tilnavnet Spiren den
18. april 1983 stiftet, som en
af de første ældreaktiviteter i
Bredalsparken.
Et udtryk for begejstring
Interessen for initiativet har
der aldrig hersket tvivl om. Da

Jeg har med stor interesse læst i Beboerbladet, at der
bliver oprettet nyttehaver her i Bredalsparken. Jeg synes det er alle tiders gode idé. Siden jeg fik øje på artiklen har jeg ikke tænkt på andet end hjemmedyrkede
urter og de forskellige årstiders blomster. Til daglig vil
jeg helst ikke gå som ’ældre’, men i denne forbindelse
gør det ikke noget, hvis jeg kan komme i betragtning.
Jeg er født i 1923 og har boet her, siden Bredalsparken
blev opført. Hvis valget, af hvem der får en nyttehave,
foregår ved lodtrækning, er det selvfølgelig det mest
retfærdige, men husk på mig, da jeg altid er uheldig ved
lodtrækning

haverne skulle fordeles i 1983,
strømmede det med tilmeldinger fra beboere, der håbede, de
kunne komme i betragtning og
få tildelt et stykke jord.
Der plantes samvær
For flere af havelejerne har
nyttehaven givet et lille tilskud til familiernes økonomi,
men frem for alt en daglig
glæde, fordi det er dejligt at
iagttage det, som gror op af,
hvad man selv har sået og
plantet. For som en nyttelejer
udtaler: ”Det er jo en dejlig
hobby, hvor man kommer ud
og får rørt sig og brugt sine
muskler i den friske luft. Man
får en hyggelig sludder med
folk, der har samme interesse
og af hvem, man altid kan få
et godt råd. At det er en billig
hobby, gør det kun sjovere”.
Prisen for et stykke jord koster
100 kr. om året.

Det sociale samvær er i dag en
indgroet del af nytteforeningen, og derfor er der heller
ingen tvivl om, hvor vidt det i
år skal hyldes, at foreningen
kan bryste sig af at have 25 års
jubilæum. ”Jo, vi skal da fejre
vores jubilæum, måske med
en grillaften i juni måned,
hvor vi kan være ude og samtidig nyde vores haver”, fortæller den nuværende formand
Knud Nielsen.
Et stort tillykke
fra redaktionen
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Oprydningsdagen…
gik fint. Mange var ude og
tage del i oprydning og beskæring. Det er mange år siden, at
der er blevet ryddet så grundigt op. Men der var ikke så
mange, der deltog i morgenstarten, og heller ikke fremmødet til den afsluttende suppe var særlig stort. Tilsyneladende bliver behovet for at
være sammen mindre og mindre år for år.
Grenhusene fylder 50 år.
- og det skal fejres! Og det
sker lørdag d. 30. august. Der
er udsendt særskilt invitation.
Der bliver desuden lavet et
lille jubilæumsskrift, og de 11
husstande, der har boet her
lige fra begyndelsen, får sikkert en jubilæumshilsen.
Efterlysning!
Hvis der nogen, der har fotos
fra ”gamle dage”, vil vi meget
gerne låne dem. De skal nok
blive leveret tilbage efter endt
brug. I kan aflevere dem til
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Grenhusene 181, eller I kan
ringe på tlf.: 3678 5019, så
kommer vi og henter dem.
Vedbend og betonmure.
Nogle steder vokser der vedbend op over havemuren. Vi
har for nylig haft et tilfælde,
hvor vedbenden har ødelagt en
betonplade, som det har været
nødvendig at skifte ud. Derfor
en henstilling til alle om at
holde øje med, om den vokser
ind imellem betonpladerne,
for så skal det stoppes med det
samme, inden det går galt. Det
er ikke helt billigt at få opsat
en ny betonplade.
Afrensning af betonplader.
I det nye budget er der afsat
penge til afrensning af betonmurene i gangene. Beløbet,
der er afsat, rækker ikke til det
hele, og hvor vi begynder, er
endnu ikke fastlagt.

Grillpladsen…
er i en sørgelig forfatning og
bliver næsten aldrig brugt.
Grenhusudvalget har besluttet,
at grillen skal fjernes.

Som bekendt blev det vedtaget
på afdelingsmødet, at udvidelsen finansieres på den måde,
at alle lejere af carporte og
garager stiger 10 kr. i månedlig leje.

Nye carporte.
Udvidelsen af carportsektionen i svinget med 6 nye pladser er tilendebragt, og de nye
carporte bliver udlejet efter
ventelisten.

13

Der vil altid være store
træer i Bredalsparken!
Af og til får afdelingsbestyrelsens Grønt Udvalg en henvendelse fra beboere, som godt
kunne tænke sig at få et stort
træ fældet eller beskåret ud for
netop deres bolig.
Udvalget tager henvendelsen
med på en af deres grønne
gennemgange i bebyggelsen
og vurderer, om ønsket kan
imødekommes, eller om det
må afvises, fordi træet er et af
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de bevaringsværdige træer,
som indgår i parkplanen for
Bredalsparken.
Helt tilbage fra opførelsen af
bebyggelsen i 1950’erne har
det været et mål, at Bredalsparken skulle være en
parkbebyggelse med store
grønne friarealer, et udstrakt
græstæppe, store fritvoksende
busketter og store fuldkronede
træer. Målet er nået for længst,
og alle kan i dag glæde sig

over den frodighed og mangfoldighed, som de grønne områder indeholder.
Grønt Udvalg arbejder i dag
for at bevare, pleje og udvikle
områderne i samarbejde med
ejendomsfunktionærerne og
Landskabsgruppen i DAB.
Den overordnede idé er fastlagt i parkplanen fra år 2000,
som Hvidovre kommune har
indarbejdet i den bevarende
lokalplan for Bredalsparken.
Det er et stort ansvar, på den
ene side, at skulle tilgodese
ønsker om mere lys til boligerne, og på den anden side, at

fastholde og udvikle de grønne områder, så der også er en
flot parkbebyggelse til de næste generationer.
Ét af principperne er, at der
skal plantes nye store træer,
når de gamle bliver fældet.
Hvis det er muligt, placeres de
nye træer lidt længere væk fra
bygningerne, så der ikke opstår de samme skyggegener
igen.
Derfor vil der altid være store
træer i Bredalsparken.

Nyt lys!
I det forløbne år er der også
indført en ny parklampe i bebyggelsen. De gamle typer
kan der ikke fås reservedele til
mere, og lyskilderne er ofte
for dårlige og bruger meget
energi.
Den nye lampetype kan beses
langs indgangssiden ved Blok

51, Arnold Nielsens Boulevard 107. Her er der også lavet nye indgangsbede med
lave bunddækkende spiraea og
bl.a. kornel som overstandere.
Det er de flittige ejendomsfunktionærer, som har bidraget med et godt resultat her.
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PÅ SPORET AF FORSTADENS VELFÆRDSDRØMME
KULTURARVSKOMMUNE HVIDOVRE

Som bekendt har Bredalsparken været en del af projektet
”Kulturarv 2650” eller Hvidovre som Kulturarvskommune. Nu er det afsluttet, og det
skete bl.a med et møde, som
blev afholdt i Messen i Avedørelejren. I samme anledning
blev der udgivet en rapport
”På sporet af forstadens velfærdsdrømme”, og heri er der
også et afsnit om Bredalsparken, hvor man under overskriften ”Fastholde og formidle forstadsdrømmen” bl.a
kommer med en række bud
på, hvordan fremtiden kan/bør
forme sig. Vi citerer:
Vision
For Bredalsparken er det visionen at fastholde den eksisterende arkitektur, gøre den tilgængelig og formidle dens
historie. Herudover bør man
sikre, at bebyggelsens boligstandard følger med tiden og
dermed fortsat kan danne ramme om den bærende fortælling: Drømmen om det gode
liv i forstaden.
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Bevarings- og udviklingsstrategi
Bredalsparken adskiller sig fra
de øvrige områder ved, at opretholdelsen af områdets fysiske udtryk allerede er sikret
gennem en bevarende lokalplan. At Bredalsparken er en
del af den lokale kulturarv er
således allerede slået fast,
hvorfor indsatsen i dette område ikke handler om at konstituere kulturarv, men i stedet
om at fastholde og formidle
det, der allerede er anerkendt
som kulturarv. Det drejer sig
på den ene side om at fastholde fortællingen om Bredalsparken som stedet, hvor
man kan udleve drømmen om
det gode liv. Den centrale udfordring er som nævnt, at lejlighederne i manges øjne er
utidssvarende på grund af lejlighedernes størrelse samt små
og gamle badeværelser og
køkkener. På den anden side
er det vigtigt, at historien om
stedet fortælles. Den formidlingsmæssige indsats er langt
den nemmeste, da den ikke

kræver politisk og økonomisk
opbakning.
Projektideer
Den vigtigste, men også sværeste del af indsatsen i Bredalsparken handler om at sikre
grundlaget for den fortælling
om Bredalsparken som udtryk
for en drøm om livet i forstaden. Dette kan blandt andet
gøres gennem følgende tiltag:
- Lægge en plan for hvordan
lejlighederne fortsat kan være
tidssvarende og dermed tiltale
ressourcestærke beboere, herunder overveje om det er muligt at slå lejligheder sammen.
Bebyggelsen må fremtidssikres for fortsat at kunne tilbyde
boliger til alle samfundsgrupper.
- Åbne Bredalsparken via en
omdannelse af Hvidborg. Ved
at omdanne Hvidborg til et
offentligt område vil Bredalsparken komme til at hænge fysisk bedre sammen, det
vil blive muligt at få flere beboerlokaler og etablere et
grønt/blåt område (sø, kælkebakke, boldbaner m.m.). Et
sådant grønt/blåt område vil
muliggøre aktive udfoldelsesmuligheder såsom boldspil,
løb og leg, tilføje æstetiske

herlighedsværdier og samtidig
åbne bebyggelsen for det øvrige Hvidovre, hvorved stedets
historie vil blive bredt formidlet. Omdannelsen kunne finansieres ved at bygge et mindre
antal nye boliger på dele af
området.
- Indtænke butikstorvets fremtid i den overordnede planlægning af kommunens detailhandelsstruktur, eksempelvis ved
at styrke lokalområdets udbud
af mindre butikker. Butikstorvet er en central del af den oprindelige plan og er fortsat et
vigtigt element for at bebyggelsen er attraktiv for beboerne.
- Udvikle en plan for at afrunde/afslutte hjørnet mod Hvidovrevej/Brostykkevej.
Dette vil få bebyggelsen til at
fremstå mere helstøbt, og samtidig giver det mulighed for at
åbne bebyggelsen op. Både
fysisk, men også arkitektonisk
ved at få et moderne byggeri,
der har rod i Bredalsparkens
byggeri.
Dette var ordene. Der var
mange af dem, og så har vi
endda udeladt noget af teksten. Der er bestemt flere
spændende ideer om, hvad der
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kan ske i de kommende år,
men rapporten afslører også
en vis manglende lokalkendskab, ligesom den stort set ikke beskæftiger sig med, hvor
pengene skal komme fra.
Hvordan skal disse ideer finansieres..
Her er det også på sin plads at
gøre opmærksom på, at der til
stadighed er taget initiativer
til at fastholde Bredalsparken
som et tidssvarende sted at bo.
- Opsætning af altaner til de
boliger, der oprindelig ikke
havde en sådan.
- Køkkenmodernisering.
- Muligheden for at nedlægge
meget små rum.

- Råderetsreglerne.
Bestyrelsen har i mange år
ønsket at sammenlægge de
mindste lejligheder til større
tidssvarende boliger, men
kommunen har hidtil afvist
tanken. Sammenlægning af
boliger er i øvrigt meget udgiftskrævende.
Behovet for flere ældreboliger
er ganske stort, derfor har bestyrelsen rettet henvendelse til
kommunalbestyrelsen med
henblik på at købe hjørnegrunden Brostykkevej /
Hvidovrevej, som kommunen
vil sælge.

vizGvizHG
Bestyrelsens mailadresse nedlægges med udgangen af maj måned.
Meget få benytter den. Til gengæld får vi en masse irrelevante
mails.

Fra slutningen af april til midt
i juli er stien fra Sognegårds
Alle til Arnold Nielsens Boulevard spærret på grund af ar-
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bejder på boligblokken ANB
87 – 105. Man er derfor nødt
til at tage en omvej ad Biblioteksvej.

INDLÆG TIL BEBOERBLADET
- Manglende service i bebyggelsen

Her gik jeg og troede, at en
servicemedarbejder var til for
beboernes skyld, og ikke omvendt.
Jeg skulle have udskiftet en
pakning i min køkkenhane, da
den igen var blevet utæt, og
kontaktede derfor ejendomskontoret. Jeg gjorde opmærksom på, at da jeg møder kl. 10
ville jeg blive glad, hvis det
kunne arrangeres så, det blev
tidligt på dagen, altså gerne
inden kl. 10. Det giver servicemedarbejderen en tidsramme på 2 timer, men sagde også
at en bestemt dag ikke var
nødvendig, så hvis han f.eks
bare kunne sige, i hvilken uge
han ville komme, ville jeg være glad. Jeg fik det svar, at det
kunne man ikke aftale, da servicemedarbejderen i så fald
ville blive sur. JA, det var forklaringen. (Går ud fra at afdelingskontoret er hans daglige
leder, så undrer mig nu lidt
over, han kan blive sur, da det
vel er ens daglige leder, der
bestemmer hvad, hvor og
hvornår noget skal laves).
Tidsrammen man kan få, er

enten formiddag eller eftermiddag, hvilket vil sige, at jeg
kunne risikere at skulle sidde
hjemme fra arbejdet en ½ dag,
før han måske kommer. Er det
hvad man kalder service? Jeg
er helt på det rene med, at beboeren ikke selv skal bestemme et bestemt klokkeslæt, men
en tidsfrist på 2 timer og frit
valg mellem alle dage burde
være fint nok. Havde vi aftalt
en uge (altså ikke en bestemt
ugedag), og han så ikke kunne
nå det alligevel, kunne han jo
bare ringe og sige det, så kunne det blive ugen efter. Den
eneste løsning var, at jeg så
skulle aflevere en nøgle til lejligheden, men jeg ønsker, så
vidt det er muligt, ikke at have
folk i min lejlighed, uden jeg
selv er til stede, da jeg ikke er
speciel tryk ved det.
Håber servicen fremover bliver bedre.
Mvh.
F. Andersen
Gurrevej 36

Fortsætter næste side
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SVAR TIL F. ANDERSEN

Vi har forelagt din klage for
ejendomskontoret, og de forklarer, at hvis man skal ændre
på gældende praksis, går det
ud over fleksibiliteten, og det
er heller ikke muligt på forhånd at afgøre, hvor lang tid
den enkelte reparation kan tage, hvilket kan medføre, at

indgåede aftaler vedr. tidspunkt ikke kan overholdes.
Desuden kan der opstå akutte
sager, som kræver øjeblikkelig
handling, og som ikke kan
passes ind i en stram tidsplan.
Red.

Moderniseringen af
el-installationerne bliver forsinket
Der er blevet afholdt møde
med Dong om, hvornår de går
i gang med at lægge el- forsyningen i jorden. Vores projekt
skal nødvendigvis koordineres
med Dongs arbejde.
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Desværre kom de med endnu
en udsættelse af ledningsarbejderne i Bredalsparken. Nu
hedder det i begyndelsen af
2009, måske til efteråret i år.

BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Louise L. Andersen
Berners Vænge 26, 2.th
Tlf.: 3677 7465

Karen Bengtsson
Henning Davidsen
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3649 6620

Kjeld Galler
Berners Vænge 22, 1.th
Tlf.: 2343 2720

Torben Henriksen
Berners Vænge 5 st.th
Tlf.: 3150 2152

Børge Jensen (formand)
Grenhusene 181
Tlf.: 3678 5019

Vibeke Nielsen
Berners Vænge 30, 2.th
Tlf.: 3649 2995

Ditte Sørensen
Gurrevej 91 A
Tlf.: 3677 5606

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

Udvalg
Blad:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Maria Jensen
Karin Degnebolig

Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Henning Davidsen

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Louise Ladegaard
Andersen, Torben Henriksen

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Vibeke
Nielsen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen
Louise Ladegaard Andersen

IT-gruppen:

Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,
Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup
Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus
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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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 Seniorklub, Hvidovrevej 302
Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 20, tlf.: 3649 5400
Design Færdige, Berners Vænge 18
Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: 3649 3374
Hobbyklubben 36, Gurrevej 36
Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf. 3678 1606
Klub 13, Gurrevej 13
Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf. 3649 3257
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: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.: 3647 0765
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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 - 1100
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Byggeteknisk medarb.
Kontorassistent
Kontorassistent

Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
Kell Schjern Smidt
Karin Degnebolig
Tanja Eriksen

ml. kl. 0830 - 1100

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 perioden:
- Hverdage
1830 - 2100
- Weekend
1300 - 1500
på tlf.: 7741 5151
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon
på tlf.: 7022 0304
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Aktivgruppen holder
loppemarked i Grenhusene
søndag d. 15. juni 2008

Bredalsparken / Grenhusene
afholder
Høpsivøpsi 2008:
Lørdag d. 16. august

Ældreskovtur 2008:
Mandag d. 25. august
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