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Ny postlov
Den nye postlov, der træder i
kraft den 1. april i år, har konsekvenser for beboerne i Bredalsparken og Grenhusene.
Den 1. april bortfalder ordningen med, at hvis man er fyldt
65 år, så kan man få leveret
sin post til døren, hvis man
bor i etagebyggeri. Fra den
dato af skal man selv hente sin
post nede i postkasseanlægget.
Hvis man er gangbesværet
eller handicappet, skal man
kontakte kommunen, så man
fortsat kan få posten bragt til
døren.
Handicapordningen vil fortsat
eksistere uanset alder, så de,
der i dag har en ordning med,
at posten bringes op, fordi
man er handicappet, skal ikke
foretage sig noget. Dette har
vi fået oplyst hus postvæsenet,
men det kan da godt være, at
man under alle omstændigheder skal spørge kommunen.
Nu skal Grenhusene også have postkasseanlæg, som skal
være etableret inden 1. januar
2012. Ifølge reglerne skal de

placeres direkte ud til offentlig vej, men vi vil søge om
dispensation for opsætning af
anlæggene, da der er offentlig
adgang direkte til alle boligers
nuværende brevkasse.
”Hvad betyder den nye postlov for dig?”
- dette er en brochure,
som postvæsenet vist
nok har husstandsomdelt, men da en del
beboere har sagt, at de
ikke har fået den eller
måske har overset den,
bringer vi her et par
uddrag.
”Bor du i rækkehus eller lignende, skal du flytte din brevkasse, så den bliver placeret
direkte ud til offentlig vej senest den 1. januar 2012.”
”Pr. 1. april får alle i etageejendomme leveret deres post
i det fælles brevkasseanlæg.
Hvis du er gangbesværet eller
handicappet, kan du uanset
alder kontakte din kommune,
så du fortsat kan få posten
bragt til døren.”.
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Orientering fra
bestyrelsesmøde d. 13. dec.
Bestyrelsen har søgt kommunen om at få indført total parkeringsforbud på Sognegårds Alle mellem Brostykkevej og Gurrevej,
men har fået afslag.
I begyndelsen af det nye år vil der komme en ny beboerinformation, som vil indeholde de ændringer af diverse regler, som blev
vedtager i 2010 samt vedtægtsændringer.
I forbindelse med at containerpladsen ved Gurrevej 8 nedlægges,
vil den store containerplads på Sognegårds Alle blive åbnet om
lørdagen i et par timer midt på dagen. Muligvis kun hver anden
lørdag.
Alle vaskerier bliver som normalt gennemgået i løbet af vinteren.
Som bekendt skal Bredalsparken og Grenhusene have opsat varmemålere inden udgangen af 2012. Vi har ansøgt kommunen om
at få udsat tidspunktet til medio 2013, så det er sammenfaldende
med varmeregnskabsåret.
Bestyrelsen vil på næste ordinære afdelingsmøde komme med
forslag om udvidelse af beboerhuset.
Bestyrelsen konstituerede sig med diverse udvalg. Med hensyn
til udvalgenes sammensætning henvises der til næste beboerblad,
der udkommer i januar.
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Orientering fra
bestyrelsesmødet d. 10/1 – 2011

El-projektet er afsluttet nogle
måneder før end planlagt.
Der er vedtaget en ny postlov,
som betyder, at 65-års reglen
bortfalder pr. 1. april, og at
Grenhusene skal have postkasseanlæg inden udgangen af
2011. I øvrigt henviser vi til
artikel i det kommende nummer af beboerbladet.
Trappeopgangene er blevet
gennemgået, og der er kun
behov for mindre reparationer.
I 4 opgange bliver måtterammen udskiftet. De berørte beboere vil blive orienteret forud
for arbejdets igangsættelse.

Det er stadig meningen, at den
store containerplads på Sognegårds Alle skal have lørdagsåbent, når pladsen ved
Gurrevej 8 nedlægges.
På afdelingsmødet blev det
vedtaget, at altankasse godt
må sidde udvendigt på altanerne på Gurrevej og Arn. Nielsens Boulevard. Der vil blive udsendt cirkulære i den
nærmeste fremtid.
Nye flaskecontainere bliver
opsat 17/1 – 1/2. Ejendomskontoret udsender orientering.
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Fuglefodring – hvorfor?
Hermed et bidrag til antifodringskampagnen, men især en
god forklaring på, hvorfor
man ikke behøver fodre fuglene.
Artiklen er hentet i Lars Serritslev´s bog, ”Fodring af havens fugle – året rundt”, og er
aktuel uden kommentarer –
året rundt.
Inden du går i gang med at
fodre fugle, skal du gøre dig
klart, at du ikke skal føle dig
tvunget eller moralsk forpligtet til at fodre. Heller ikke,
hvis du allerede er begyndt på
det og glemmer det en dag,
eller hvis du skal på ferie. Lad
være med at få dårlig samvittighed over det. Der er sikkert
mange andre i kvarteret, som
fodrer, og så flyver fuglene
derhen. Også fuglenes liv består af at løse problemer for at
kunne klare sig. De er mere
eller mindre effektive til at
udnytte en ny mulighed for at
få noget at æde. Og når den er
udtømt, leder de automatisk
efter andre fødekilder. Sådan
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fungerer det ude i naturen, og
for fuglene er din foderplads
blot en af mulighederne. Så du
skal ikke være bange for, at
dine pensionærer bliver afhængige og vænner sig til ikke selv at skulle søge efter
føde – dertil er deres selvopholdelsesdrift for stor.
Det påstås endda, at de fuglearter, som bliver i landet og
forsøger at klare sig igennem
vinteren, har en større hjerne,
end de, der trækker bort til
varmere himmelstrøg. Derfor
skulle de overvintrende fugle
være bedre i stand til at håndtere vanskelighederne ved at
leve i et barskere klima.
Så bestandene af de forskellige arter overlever sagtens også uden din hjælp. Det har de
nu gjort i mange tusind år –
det biologiske regnskab med
liv og død balancerer. Der er
taget højde for, at en stor del
af årets produktion af unger
ikke overlever. I princippet
skal jo kun to individer i en

lille fuglefamilie med far, mor
og unger overleve til næste
ynglesæson, for at bestanden
bliver opretholdt.
Så du fodrer for din egen
skyld og for at hjælpe de fugle, der tilfældigvis opholder
sig i din have.
Det kan på årsbasis dreje sig
om mange individer. For det
er ikke nødvendigvis de sam-

me grønirisker, du fodrer dag
efter dag om vinteren.
Og selvfølgelig hjælper du
den enkelte fugl til at overleve. Det er også en del af glæden og tilfredsstillelsen ved at
fodre.
Venligst
O. Bokkenheuser
Anb. 171 st.th
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Yousee
Så er vi ved at have kontrakten på endeligt plads.
Vi har endnu ikke en endelig
dato for hvornår, skiftet til
Yousee's regionsudbud sker.
Når vi kender datoen, vil den
kunne ses på Drifttv og på
www.bredalsparken.dk under
Nyheder.

Til dem der venter spændt,
kan vi oplyse, at vi forventer
skiftet sker i løbet af foråret.
Information om valg af kanalpakke, genindstilling af tv
osv. vil blive husstandsomdelt
ca. 14 dage før skiftet.
Mvh IT-gruppen

Et lille ord med stor virkning
I afdelingsbestyrelsen mener
vi, at man skal passe på ikke
at starte en nedadgående spiral
ved at tale dårligt om de udsatte boligområder. Den almene sektor løser væsentlige
samfundsopgaver i Danmark
og fortjener respekt. Ordet
”ghetto” er ikke udtryk for
respekt. Over hele landet har
beboere talt med en stemme,
når deres boligområde er blevet udnævnt til ”ghetto”, og
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tilbagemeldingen har været
”Nej, vi bor aldeles ikke i nogen ”ghetto”. Selv om der er
problemer i deres boligområde, er beboerne i langt de fleste tilfælde glade for at bo der
– og for at bo alment.
Lad os derfor få ordet
”ghetto” ud af debatten og
give almennyttige boligområder den respekt og anerkendelse, de fortjener.

Ny moms hæver huslejen
med ca. 50 kr. pr. måned
Skatteminister ville undtage
”almindelige danskere” fra
ny moms, men han mente kun
boligejere og andelsboligejere.
En ny slags moms på boligadministration ramte her fra nytår landets lejere, og betyder
for beboerne i Bredalsparken
og Grenhusene en huslejestigning på cirka 50 kr. om måneden.
Det er en del af det tidligere
skatteforlig, hvor der blev givet skattelettelser til de højeste indtægter, og disse skattelettelser skulle jo finansieres,
og det skal beboerne i almen-

nyttigt byggeri være med til at
finansiere i form af huslejeforhøjelser, fordi administrationsbidraget til DAB bliver
belagt med moms.
Det virker grotesk, at man
undtager den halvdel af befolkningen, som bor i parcelhuse, men til gengæld med
stor præcision rammer mennesker i lejeboliger. Skatteministeren ved åbenbart ikke, at
det trods alt kun er 51 % af
boligerne her i landet, der er
private ejerboliger, og at han
nu træder på de 49 %, som bor
til leje i almene boliger og hos
private udlejere.
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Beboerfesten & Ældrejulefest
Beboerfesten:
I dette efterår har der været en
del fester. Først kom Beboerfesten Lørdag d. 20. november
2010 i Medborgersalen, hvor
125 galde gæster kom.

Her var dejlig mad fra Maren
og Tony og bagefter var der
plads til en svingom. Der var
arrangeret god underholdning.

Ældrejulefest:

Herefter kom flæskestegen,
skinken med grønlangkål. Risalamande med mandel og til
sidst ost med kaffe til.

Den traditionelle ældrejulefrokost blev også afholdt i Medborgersalen.

Den gode mad stod Maren og
Tony for, som de plejer.
Sild, deres meget lækre hønsesalat og laks kom på bordet
først.
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Underholdningen i år var de
fejende svende, som spillede
og sang viser.

Igen i år var der også Luciaoptog fra Risbjergskolen.
Til sidst var der amerikansk
lotteri hvor der var flotte præmier til vinderne.
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Efterårets afdelingsmøder

Fremmødet til efterårets afdelingsmøder var ikke imponerende, men i begge tilfælde
var der også tale om tynde
dagsordener og dårligt vejr.
På begge møder blev budgetterne godkendt og samtidig
godkendte man, at a conto
varmebetalingen blev forhøjet
med 10 %.
I Bredalsparken vedtog man et
forslag om, at det fremover
skal være tilladt at hænge altankasserne udvendigt på altanen, hvis man bor på Gurrevej
og Arn. Nielsens Boulev. Desuden vedtog mødet et ændringsforslag vedr. montering
af tagrender og nedløb på altanerne på ANB gående ud på,
at afløbene fra de enkelte altaner også skal tilsluttes nedløbene.
TV-afstemningen resulterede
i, at vi fremover skal have TV
leveret af You See.

12

På begge møder godkendte
man, at den nuværende flaskeordning ophører, og at man
fremover skal aflevere sine
tomme flasker og glas i glascontainere, som bliver opstillet forskellige steder i bebyggelsen.
Det blev også godkendt, at
affaldsgården ved Gurrevej 8
nedlægges. Til gengæld vil
der blive lørdagsåbent på den
store containerplads formentlig hver anden lørdag.
Nyvalgt til bestyrelsen blev
Finn Andersen, Betina Lind
og Flemming Nyrop. På Grenhusenes møde blev grenhusudvalget genvalgt.
De officielle referater kan ses
på bestyrelsens hjemmeside
eller afhentes på ejendomskontoret.

Børnejulefesten 2010

I år kom julemanden på besøg
i Medborgersalen.
Børn og børnebørn af Bredalsparkens beboere kom ind i
salen kl. 13 og derefter fik de
en julebolle og en juice. Julemanden var klar til at danse
om juletræet sammen med alle
børnene.
Til sidst fik alle børnene en
julegave fra julemanden og
der var amerikansk lotteri med
mange flotte præmier til vinderne.
Til sidst tog julemanden afsted igen, for der var jo også
andre børn som han skulle
besøge.

Det var godt at der var en
godtepose med både slik og
frugt klar til alle børnene efter
de alle havde danset.
Julemanden havde også sin
lille alf med Pixie, som underholdte alle børnene.
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Nyt fra Ejendomskontoret
Flaskecontainer:
Hermed adresser om hvor der bliver stillet flaskecontainere i
Bredalsparken / Grenhusene:
-

Overfor Sognegårds Alle 46

-

På hjørnet af Gurrevej/Sognegårds Alle

-

Grenhusenes skraldegård

-

Arn. Nielsens Blv. 107 v/skraldegården

-

Neergårds Alle / Cl. Petersens Alle v/fodboldbanen.

Containerpladsen Gurrevej 8 bliver lukket, der henvises til containerpladsen Sognegårds Alle 90, som er åben i vores arbejdstid
samt lørdage ml. kl. 11-13.

Lys.:
Fremover vil vores funktionærer ikke tjekke lys om aftenen, derfor bedes beboerne ringe til ejendomskontoret når der mangler
lys i opgangen. Mangler der gadebelysning, skal I også kontakte
ejendomskontoret, som så vil bestille DONG.
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Farvel & Velkommen
Mogens Pedersen flytter fra Bredalsparken, og udtræder derfor af
bestyrelsen. Vi siger tak for et godt samarbejde.Ligeledes udtræder Louise Andersen af bestyrelsen, og vi siger tak for godt samarbejde.
På afdelingsmødet indtrådte Bettina Lind & Finn Andersen for
Bredalsparken, og Flemming Nyrop for Grenhusene. Vi siger
velkommen og håber på et godt samarbejde.

Den længste sne- og frostperiode
i mands minde
Det begyndte i slutningen af
november og varede til midten
af januar. Masser af sne, nogle
dage sneede det hver eneste
dag, og vores ejendomsfunktionærer har fejet og skovlet
sne morgen, middag og aften!
Det har været en hård og imponerende indsats. Bestyrelsen har modtaget adskillige
henvendelser fra beboere, som
har givet udtryk for, at der har

været ydet en flot indsats, og
folk i naboområderne valgte at
lægge vejen igennem Bredalsparken, når de skulle ud at
handle, for der var der ryddet,
så man kunne færdes uden
risiko for at falde og måske
komme til skade.
Hermed en tak og anerkendelse til vores funktionærer for
jeres indsats i forbindelse med
den omfattende snerydning.
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Butikker i Bredalsparken
Danmarks Børn ligger ud til
Hvidovrevej og er den første
butik man møder når man
kommer fra Friheden. Danmarks børn har ligget i Bredalsparkens butikscenter i 15
år og har en søsterbutik på
Amagerbrogade, som startede
i 1923.
Det er en familieejet butik
som er gået i arv fra far til
søn, så nu er det Kim og Gitte
som har overtaget efter Kim´s
far. Deres søn er i øvrigt ansat
i butikkerne, så næste generation er sikret. I butikken i
Hvidovre har de ansat Liselotte, Karina og Anita. Det er
sjovt at se generation efter
generation komme i butikkerne for at købe deres barnevogn.
De vejleder og guider alle deres kunder gennem købet af
barnevogne, klapvogne og alt
det som hører sig til når man
skal have et barn. Mange kunder kommer igen, først køber
de deres barnevogn og derefter deres klapvogn. Som pigerne i butikken siger, det er
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Fra venstre: Liselotte, Karina &
Anita

sjovt at følge børnene fra 0 til
3 år, som deres produkter er
rettet imod.
Det er ikke kun i Hvidovre, at
man kender den lille butik i
Bredalsparken, de har kunder
i hele Danmark, Grønland,
Færøerne, Schweiz og USA.
Det er også deres fordel, at de
kan bestille næsten alt hjem
og hvis uheldet er ude, så har
de også eget værksted til at
reparere vognene.

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, 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: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: 6126 9185
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: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: 2818 4830
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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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Flemming Nyrop
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 56
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3649 2769

Finn Andersen
Gurrevej 36, 2.tv
Tlf.: 3649 7757

Bettina Lind
Henriette Erichsen
Arn. Nielsens Blv. 113, st.tv Gurrevej 89 A
Tlf.: 5044 1609
Tlf.: 2615 6954

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

Vibeke Nielsen
Berners Vænge 24, 1.tv
Tlf.: 3649 2995

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

Udvalg
Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Flemming Nyrop

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Bettina Lind, Vibeke
Nielsen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Henriette Erichsen

Moderniseringsudvalg:

Henriette Erichsen (f), Connie Weis, Karen Bengtsson,
Flemming Nyrop

Byggeudvalg ældreboliger: Børge Jensen (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Henrik
Berg
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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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 inden for 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@hab-bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:
Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1100
Kontortid (ikke telefon):
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Ejendomsmesterass.
Kontorassistent
Kontorassistent

Kim Andersen
Anders Stecher-Hansen
Karin Degnebolig
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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Vinterbillede fra Grenhusene
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