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Henrik Berg er blevet valgt til ny formand for 
DAB´s bestyrelse. 

Vi siger et stort tillykke til Henrik og vi ønsker ham 
held og lykke med det nye hverv. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

TillykkeTillykkeTillykkeTillykke    
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Vi får hele tiden spørgsmål 
om, hvornår vi får et digitalt 
spejl på vores tv-kanaler, så 
alle med en fladskærm med 
tuner kan få et bedre tv-
billede. Derudover forespør-
ges også om HDTV. Når man 
ser TV-reklamerne ser det alt 
sammen så enkelt ud, men det 
er det ikke i virkeligheden. 
 
TDC tilbyder et digitalt spejl, 
men det kræver at man skal 
have en selector og betale 
kortafgift. Deres løsning er 
også flere gange blevet afvist 
på afdelingsmødet bl.a. fordi 
vi mister muligheden for selv 
at vælge kanaler og fordi tv-
pakkerne er for dyre. 
 
Derfor har vi arbejdet med 
andre løsninger. Vi har i øje-
blikket et tilbud om noget ud-
styr, der også kan sende kana-
lerne digitalt, men det beløber 

TV er en svær én 

sig til ca. kr. 400.000. Vi har 
også et tilbud om skift af hele 
hovedstationen til udstyr, som 
kan sende kanalerne både ana-
log og digitalt, og som vi selv 
kan fejlfinde på, og det vil jo 
betyde, at vi hurtigere kan få 
udbedret eventuelle fejl. Det 
vil sikkert komme til at koste 
ca. en halv million. 
 
Vi arbejder også med forskel-
lige løsninger omkring flere 
valgmuligheder for den enkel-
te beboer til individuelt at 
kunne vælge andre kanaler, 
end dem vi har i pakkerne i 
øjeblikket. 
 
Det er rimeligt indviklet at få 
noget fornuftigt strikket sam-
men, men vi klør på, og vi vil 
løbende orientere beboerne 
her i bladet og på hjemmesi-
den www.bredalsparken.dk. 
 

IT-gruppen 
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Lørdag d. 15. august 2009Lørdag d. 15. august 2009Lørdag d. 15. august 2009Lørdag d. 15. august 2009    
HUSK at sætte ”X” i kalenderenHUSK at sætte ”X” i kalenderenHUSK at sætte ”X” i kalenderenHUSK at sætte ”X” i kalenderen    

Til børn i Til børn i Til børn i Til børn i     
Bredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og Grenhusene    

Igen i år vil vi komme med mange gode og sjove aktiviteter på 
den store plæne ved Arnold Nielsens Boulevard. 
 
Der vil være ting at benytte for alle aldersklasser. 
 

Hold øje med jeres opslagstavler i opgangen. 
 

Her vil vi holde jer orienteret med tidspunkter for salg af billetter 
i august måned. 
 
På billetten du køber, vil du modtage popcorn, candyfloss, slush-
ice, pølser og slik. Der vil være lotteri på billetten. 
 

Glæd jer, det bliver igen i år en DEJLIG OG SJOV 
HØPSI VØPSI DAG !!! 
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Jeg siger det lige ud.......... 
Visse af Jer, er nogle svin ! 
Der er startet en ret kedelig 
tendens med at man bare smi-
der sit affald lige uden for op-
gangen i div. bede og buske. 
Derefter forventer man selv-
følgelig da bare at gårdman-
den fjerner det. 
Bare til information......... 
DET ER IKKE HANS/
HENDES ARBEJDE ! 
Vi har i bebyggelsen 4 contai-
nerpladser og ved I hvad ? Det 
er der I afleverer affald. Det 

Kære beboere omkring Kære beboere omkring Kære beboere omkring Kære beboere omkring     
Arn. Nielsens Blv. 151Arn. Nielsens Blv. 151Arn. Nielsens Blv. 151Arn. Nielsens Blv. 151    

kan også stilles ud ved vejen 
(IKKE I BEDE OG BUSKE, 
MEN VEJEN), mandag aften, 
da der afhentes storskrald om 
tirsdagen.  
Jeg er overbevist om at I da 
heller ikke synes det er smukt 
at se det flyder med affald. 
  
Det lettede :-) 
Mvh. 
Flemming Heigren 
Arn. Nielsens Blv. 151 
 

Navn forkortet af red. 
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VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    

Ejendomsmesterassistent - Anders Stecher-Hansen 

Den 1. juni 2009 tiltrådte Anders Stecher-Hansen som ejendoms-
mesterassistent for Bredalsparken & Grenhusene. 
 
Anders er 30 år og har været ansat i den almennyttige boligsektor 
i 6 år.  
 
Vi glæder os til samarbejdet, og byder Anders Stecher-Hansen 
velkommen. 
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På en sommerdag, hvor man 
måske ikke lige går og tænker 
på vintersysler, mødte jeg for-
manden for Bredalsparken 
Vinklub Mogens Jørgensen. 
Og jeg måtte lige høre om der 
stadig er gang i glasboblerne i 
de hyggelige lokaler på Gurre-
vej. 
 
Jo, klubben som startede i 
1974 er stadig aktiv. På nuvæ-
rende tidspunkt er der kun 12-
14 medlemmer, så der er rige-
ligt plads til flere. Det koster 

Et møde i sommerlandetEt møde i sommerlandetEt møde i sommerlandetEt møde i sommerlandet    

20 kr. om måneden at være 
medlem.  
Hele vinterhalvåret er der 
klubaften hver tirsdag. Den 
første tirsdag i måneden er der 
fællesspisning. Det er lidt for-
skelligt, hvad man finder på at 
servere. Måske der er et med-
lem, som lige har et læs ål 
med, eller den står på stege-
ben, eller nogle gange er det 
smørrebrød. Men det hyggeli-
ge samvær er nok det vigtig-
ste. 
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Mogens kunne fortælle om 
hyggelige sangaftener og hyg-
gelige timer om vinfremstil-
ling, og interessante besøg i 
vinklubber i andre boligafde-
linger.  
 
Man snakkede lidt om i den 
forgangne sæson, at man ville 
starte noget ølbrygning op. 
Det bliver måske klubbens 
nye tiltag i det kommende 
vinterhalvår, hvem ved? 
 

Hvis du nu skulle få lyst til at 
være med i Vinklubben - som 
måske udvikler sig til en vin- 
og ølklub – så kontakt for-
manden Mogens Jørgensen. 
Han vil elske at fortælle mere 
om det at være medlem i Bre-
dalsparkens Vinklub.  
 
Du kan se Mogens Jørgensens 
tlf.numre på siden med 
”Klubber i Bredalsparken”. 
 
Birte Elzer 
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Loppemarkedet i Grenhusene
søndag den 14.juni

En rigtig dejlig og hyggelig dag!

Grenhusene summede af mennesker, som bare 
gik og hyggede sig i det gode vejr. Det meget 
omtalte vejr, opførte sig perfekt til sådan en dag. 
Aktivgruppen må have en god forbindelse til en 
vis herre, når man tænker på ugen forinden, som 
på det nærmeste druknede i regn. 
Godt 60 stande/boder var opstillet, og handelen 
foregik livligt i mange timer. Der var også gang i 
salg af de røde pølser, samt øl og vand.
En lille snak med nogle af kræmmerne fortalte 
også om, at det havde været en rimelig givtig 
dag. 
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Loppemarkedet i Grenhusene 
søndag den 14.juni 

En rigtig dejlig og hyggelig dag! 

Grenhusene summede af mennesker, som bare 
gik og hyggede sig i det gode vejr. Det meget 
omtalte vejr, opførte sig perfekt til sådan en dag. 
Aktivgruppen må have en god forbindelse til en 
vis herre, når man tænker på ugen forinden, som 
på det nærmeste druknede i regn. 
Godt 60 stande/boder var opstillet, og handelen 
foregik livligt i mange timer. Der var også gang i 
salg af de røde pølser, samt øl og vand. 
En lille snak med nogle af kræmmerne fortalte 
også om, at det havde været en rimelig givtig 
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Jeg har læst noget om, at der i 
regeringens skattereform er en 
bestemmelse om, at der skal 
moms på boligadministration. 
Vi bliver jo administreret af 
DAB, og det er vel deres ad-
ministrationshonorar, der skal 
momses. Dvs. at vores husleje 

Hvad betyder skattereformen for Hvad betyder skattereformen for Hvad betyder skattereformen for Hvad betyder skattereformen for     
Bredalsparken og Grenhusene?Bredalsparken og Grenhusene?Bredalsparken og Grenhusene?Bredalsparken og Grenhusene?    

LæserbrevLæserbrevLæserbrevLæserbrev    

 I forbindelse med vedtagelse 
af den såkaldte skattereform 
blev der indført moms på bo-
ligadministration. For beboer-
ne i Bredalsparken og Gren-
husene betyder det en merud-

stiger, og det ville være rart 
med en orientering fra afde-
lingsbestyrelsen om, hvor me-
get det kommer til at koste os. 
 
Henrik Persson 
Grenhusene 42 

Svar til Henrik PerssonSvar til Henrik PerssonSvar til Henrik PerssonSvar til Henrik Persson    

gift pr. bolig på ca. 600 kr. 
årligt svarende til en husleje-
stigning på ca. 50 kr. pr. må-
ned. 
 
Børge Jensen 
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Årsmøde i Aktivgruppen 
Ja, det er nok lidt overdrevet 
at skrive årsmøde, da det ef-
terhånden er en del år siden, 
vi sidst holdt et møde for alle 
beboerne, da Aktivgruppen 
ofte sad alene til disse møder, 
men nu skulle det altså være. 
Tirsdag den 12. maj mødtes 
en lille gruppe beboere og Ak-
tivgruppen og fik forelagt 
regnskabet for 08/09, som vi-
ste et overskud på 4.153 kr. 
Det blev vedtaget, at der frem-
over på det årlige Grenhusbe-
boermøde også er et punkt, 
der hedder ”Fællesgrenen”, 
hvor der kan forelægges regn-
skab og fortælle lidt om akti-
viteterne i huset.  Der skal ud-
arbejdes vedtægter for huset. 
Dette sørger Aktivgruppen for 
og det kommer med på næste 
beboermøde. 
Til Aktivgruppen blev valgt: 
Gitte Andersen - GH 147, Git-

te Dupont - GH 38, Anette 
Michelsen - GH 65, Kirsten 
Vinhøj - GH 5 og Finn Ørtz - 
GH 61. 
Anita Jensen og Lissa Bruun 
genopstillede ikke og vi tak-
kede for deres store indsats i 
Fællesgrenen gennem mange 
år. 
Under eventuelt blev der bl.a. 
drøftet: 
Skrald udenfor huset – Aktiv-
gruppen vil bede om en ekstra 
skraldespand. 
Der er en del larm fra børne-
fødselsdagene i huset, da det 
oftest foregår udenfor og 
rundt om huset – der henstil-
les endnu en gang til reglerne 
for huset. 
Forslag om at indkalde bru-
gerne af huset til en vedlige-
holdelsesdag. 
Forslag om at genoptage 
Grundlovsdagsarrangementet. 
Selvom der ikke var mødt så 
mange brugere af huset op, 
kom der mange gode forslag 
og historier om Fællesgrenen 
som nu har eksisteret i 22 år. 
 
På Aktivgruppens vegne 
Gitte Dupont 
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BytteserviceBytteserviceBytteserviceBytteservice    

HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

Berners Vænge 
 

3 rum 
95 m2 

3 rum eller 2 
vær og 1 kam-
mer. Min. 80 
m2 

2022 1617 

Arn. Nielsens 
Boulevard 
Stuelejlighed 

3 vær. Grenhus 4371 8407 

Desværre må jeg skuffe alle 
de vidunderlige ”rygtesmede” 
der går rundt og fortæller, at 
jeg sætter sedler på deres 

DementiDementiDementiDementi    

”ulovlige parkerede biler” på 
vendepladsen Hvidovrevej 
294 - 294 B. 
Med venlig hilsen  
 
”Jeg” er K. Brixum 
Hvidovrevej 294 st. tv. 
 
Og jeg sætter ingen sedler op. 
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Torsdag d. 27. august 2009Torsdag d. 27. august 2009Torsdag d. 27. august 2009Torsdag d. 27. august 2009    
HUSK at sætte  ”X ” i kalenderenHUSK at sætte  ”X ” i kalenderenHUSK at sætte  ”X ” i kalenderenHUSK at sætte  ”X ” i kalenderen    

Bredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og GrenhuseneBredalsparken og Grenhusene    

Den årlige skovtur for pensionister og efterlønnere går i år til 
Menstrup Kro ved Næstved. 

Der vil som sædvanlig komme nærmere meddelelse om afgangs-
tidspunktet, billetsalg, pris m.m. 
 
Se efter på opslagstavlerne i august måned. 
 
Billetsalg starter i uge 34. 
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Er der en særlig person som 
du synes fortjener lidt ekstra 
opmærksomhed? 
 
Du kan nominere en person, 
som bor i Bredalsparken eller 
Grenhusene til en buket. 
 
Du skal skrive kort om perso-
nen og hvorfor du synes per-
sonen fortjener en buket. Per-

BukettenBukettenBukettenBuketten    

sonen kan være en god nabo, 
som gerne giver en hjælpende 
hånd eller en ildsjæl der gør 
noget godt for andre beboer i 
bebyggelsen. Husk at skrive 
navn og adresse på både dig 
og personen. 
 
Nomineringen skal være re-
daktionen i hænde senest d. 1. 
august. 

Rundt om i Bredalsparken er 
der flere fantastiske steder. 
Det er skønt at gå tur rundt 
omkring i Bredalsparken og se 
nye steder. Et af stederne er 
bag Gurrevej, hvor der er la-
vet nogle rigtig flotte staude-
bede. 
 
Nu har Landskabsarkitekt 
gruppen i DAB lavet et hæfte 

Kender du Bredalsparken?Kender du Bredalsparken?Kender du Bredalsparken?Kender du Bredalsparken?    

om, hvilke stauder der findes i 
de forskellige bede. Dette 
hæfte kan fås på ejendoms-
kontoret ultimo september. Du 
kan også finde hæftet på vores 
hjemmeside  
www.bredalsparken.dk ultimo 
september. 

Fortsætter næste side 
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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 inden for 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@hab-bredalsparken.dk 
 
Kontor- & telefontid: 
Mandag - fredag  ml. kl. 0800 - 1100 
Onsdag ml. kl. 1700 - 1800  
  
Ejendomsleder  Kim Andersen 
Ejd.Mesterassistent Anders Stecher-Hansen   

Kontorassistent  Karin Degnebolig 
Kontorassistent  Tanja E. Mahler 
  
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000 
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk 

 
 
Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af 
telefon                   

  på tlf.: 7022 0304 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
Bestyrelsen 
 
Louise L. Andersen Karen Bengtsson Henning Davidsen 
Berners Vænge 26, 2.th Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22 
Tlf.: 3677 7465 Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3649 6620 
 
Kjeld Galler Henriette Erichsen Børge Jensen (Formand) 
Berners Vænge 22,1.th Gurrevej 89 A Grenhusene 181 
Tlf.: 2343 2720 Tlf.: 2615 6954 Tlf.: 3678 5019 
 
Vibeke Nielsen Ditte Sørensen Connie Weis 
Berners Vænge 24, 1.tv Gurrevej 91 A Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 2995 Tlf.: 3677 5606 Tlf.: 3678 7320 
 
 
Udvalg 
 
Blad Louise L. Andersen (f), Connie Weis, Henriette   
 Erichsen, Birte Elzer, Karin Degnebolig 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Louise Ladegaard 
 Andersen, Kjeld Galler 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Henriette Erichsen,  
 Ditte Sørensen 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen,  
 Louise Ladegaard Andersen 
 
El-udvalg: Henning Davidsen (f), Kjeld Galler, Finn Andersen 
 
Postkasseudvalg: Ditte Sørensen (f), Karen Bengtsson, Vibeke Nielsen, 
 Connie Weis 
 
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.: 2426 6738 
 
Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 
Formand: Gerda Nortoft, 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.: 2999 1612 
 
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 


