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Stort fremmøde til afdelingsmødet om TV 

Torsdag d. 22. januar var der eks-
traordinært afdelingsmøde med 
valg af TV-løsning på dagsorde-
nen. Aldrig har der været så man-
ge til et afdelingsmøde, næsten 
500 mennesker. På et tidspunkt 
var der kø helt ud på vejen for at 
komme ind og blive krydset af og 
få udleveret stemmesedler. 374 
boliger var repræsenteret, også 
det er en rekord. 
Det store fremmøde viser, hvor 
stor vægt beboerne lægger på TV 
og udvalget af TV-programmer. 
Der skulle som bekendt tages 
stilling til, hvilke TV-program-
mer vi skulle have i fremtiden. 
Bestyrelsen havde tre løsnings-

forslag og hertil kom et æn-
dringsforslag stillet fra salen. 
Mange havde ordet, og dertil 
kom en række afstemninger både 
ved håndsoprækning og skriftli-
ge, men alt forløb på bedste måde 
takket være en disciplineret for-
samling, hvor debatten blev ført i 
en sober tone og ikke mindst på 
grund af en udmærket dirigent. 
Det hele endte med, at forslag B 
blev vedtaget med overvældende 
flertal. 
- men der var for lidt øl og vand. 
Mødets forløb illustrerede tyde-
ligt, at demokrati er besværligt og 
tager tid, men det er det eneste, 
der dur. 



4 

TV kanalerne skift
På afdelingsmødet den 22. janu-
ar, blev det besluttet, at afdelin-
gerne fremover skal forsynes 
med TV signaler fra Canal Digi-
tal og at der skal være mulighed 
for at vælge enten en stor eller 
lille TV pakke. Siden har Medie-
udvalget haft travlt med at gøre 
afdelingsmødets beslutning til 
virkelighed. 
 
Desværre måtte vi starte med at 
konstatere, at tidsplanen var for 
stram. Vi forventede, at pakke-
valget kunne være en realitet den 
1. april, men det viste sig hurtigt, 
at det var nødvendigt at vente 
med premieren til den 1. maj. 
 
Populær pakke. 
Der er sendt breve til samtlige 
beboere om hvilken TV-pakke de 
fremover ønsker at modtage og 
de fleste har svaret. De cirka 200 
som ikke har svaret, vil i skriven-
de stund blive rykket. 
 
Der er ingen tvivl om, at den sto-
re pakke er mest populær. Såle-
des har kun 12 procent valgt den 
lille pakke, mens den store pakke 
ønskes af  88 procent af beboer-
ne. 
 

Skift mellem pakkerne. 
Hvis der er nogen, som ønsker at 
skifte mellem TV-pakkerne, så 
kan det lade sig gøre ved henven-
delse til ejendomskontoret. Der 
må regnes med en ekspeditionstid 
på 2 til 3 måneder, idet der skal 
monteres eller afmonteres et fil-
ter, indbetalingerne skal rettes og 
vi skal have justeret antallet af 
tilmeldte på de enkelte pakker 
hos Canal Digital. 
 
Udgifterne  til at skifte TV-pakke 
skal betales af den beboer som 
ønsker at skifte. For tiden vil det 
koste 450 kr. at skifte fra den lille 
til den store TV-pakke, mens det 
koster 600 kr. at skifte fra den 
store til den lille TV-pakke. 
 
Afdelingsbestyrelsen har beslut-
tet, at pakkeskift ved flytning 
skal være gratis for indflytter. 
Hvis en beboer flytter til en lej-
lighed, hvor der kun er monteret 
den lille TV-pakke og beboeren 
ønsker den store, eller omvendt, 
så afholdes udgifterne til omstil-
lingen af afdelingen. 
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e skifter plads!! 
Kanaler holder flyttedag 
Renoveringen og udbygningen af 
hovedstationen er også i fuld 
gang. FASCOM som forestår ar-
bejdet, forsøger at udføre arbej-
det, så der kommer så få forstyr-
relser som muligt. 
Desværre er der et enkelt forhold, 
som vil være til irritation for alle.  
TV-kanalerne holder flyttedag!   
For at kunne gennemføre pakke-
valget, er det nødvendigt at flytte 
flere kanaler til andre frekvenser. 
 
Nogle kanaler, f.eks. DR1, TV3 
og Eurosport flyttes ikke, men 
mange kanaler, f.eks. TV2 og de 
svenske kanaler flyttes. 
 
Flyttedagen var oprindeligt plan-
lagt til onsdag den 28. april, men 

af hensyn til de mange fodbold-
tilhængere, som denne aften øn-
sker at følge venskabskampen 
mellem Danmark og Skotland på 
TV2, er flyttedagen planlagt til 
tirsdag den 27. april.  Den 27. 
april er det nødvendigt at indstille 
fjernsynet og videobåndoptage-
ren på ny, så et godt råd er allere-
de nu at finde manualer og brugs-
anvisninger frem. Et andet godt 
råd er, at invitere familiens tekni-
ske geni til en kop kaffe, hvis du 
ikke selv kan indstille kanalerne. 
 
Det er selvfølgelig ærgerligt med 
alt dette besvær, men vi håber at 
vi alle bliver glade for de nye 
TV-pakker. En lille trøst kan væ-
re, at radiokanalerne ikke flyttes. 
 
Medieudvalget 

Se vedlagte kanaloversigt 
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SALG AF ALMENE BOLIGER 

Omkring 1. februar fremsendte 
økonomi- og erhvervsministeren 
lovforslag om forsøg med salg af 
almene boliger. Der lægges op til 
en forsøgsperiode på 3 år fra 1. 
januar 2005. Høringsperioden var 
frem til slutningen af februar, og 
derefter er det ministerens plan, 
at loven skal være vedtaget i lø-
bet af foråret. 
Der er tale om et så overordent-
ligt indviklet forslag med så man-
ge helt uoverskuelige og sindrige 
regler, at det simpelt hen ikke vil 
kunne fungere ude i virkelighe-
den. Det er i helt usædvanlig grad 
et teoretisk skrivebordsprojekt, 
som vil skabe utallige problemer 
i de berørte boligafdelinger. 

Boligselskabernes Landsforening 
kalder det da også for ”Et bu-
reaukratisk monster” af hidtil 
usete dimensioner, og udtaler vi-
dere, at det umiddelbart forekom-
mer meget svært at forstå, hvor-
for man har valgt denne frem-
gangsmåde med en så komplice-
ret lov for at tilgodese et begræn-
set antal forsøg i en kort periode. 
Men ved nærmere eftertanke bli-
ver det mere og mere klart, hvad 
det egentlig handler om. Den 
overordnede ideologi om retten 
til at kunne købe sin bolig parret 
med et forsøg på at beslaglægge 
den alt overvejende del af de 
midler, som måtte komme ind 
ved salg. 
(Vi vender tilbage til sagen, når/
hvis lovforslaget er vedtaget) 
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1. Valg af dirigent. 
Uffe Kjær, DAB, blev valgt som 
dirigent og erklærede det ekstra-
ordinære afdelingsmøde lovligt 
indvarslet. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
Følgende blev foreslået og valgt 
til stemmeudvalget: Freddy 
Birkling, Frank Skovboel, John 
Carlsen, Kaj Pedersen, John Han-
sen, Torben Rasmussen. Henrik 
Christiansen, DAB, blev valgt 
som formand for stemmeudval-
get.   
 
3. Valg af tv-kanaler og god-
kendelse af tv-budget og anten-
nebidrag. 
I forbindelse med etablering af 
bredbåndsnet i Bredalsparken og 
Grenhusene er antenneanlægget 
blevet udskiftet til et nyt stikled-
ningsnet, som giver mulighed for 
nye og mere varierede tv-pro-
grammer. 
 
I den anledning fremlægger be-
styrelsen 3 forslag, som afde-
lingsmødet skal tage stilling til: 
 
Forslag A: Det eksisterende sy-
stem fortsætter med de eksiste-
rende radio- og tv-kanaler og ho-
vedstationen renoveres. Udgift 

107 kr. månedlig pr. bolig. I den-
ne pris er indregnet prisen for 
renovering af hovedstation. Ved 
denne løsning skal eventuelle for-
slag om nye kanaler godkendes 
på det ordinære afdelingsmøde 
eller nyt ekstraordinært afdelings-
møde. 
 
Forslag B: Pakkeløsning med 
Canal Digital. Med denne løsning 
er der mulighed for at vælge mel-
lem lille og stor pakke til hen-
holdsvis 50 kr. og 156 kr. måned-
lig pr. bolig. Radiokanaler som 
hidtil. I det udsendte bilag C med 
oversigt over kanaler er RTL ved 
en fejl røget ud af den lille pakke 
og CNN er ved en fejl røget ud af 
den store pakke. Ved denne løs-
ning skal der ske en renovering af 
hovedstationen, som er medreg-
net i prisen. Der er mulighed for, 
at den enkelte beboer kan anskaf-
fe sig en Set-top boks for egen 
regning, således at man selv kan 
vælge hvilke programmer man 
vil se. 
 
Forslag C: TDC kabel tv. Denne 
løsning indebærer at vores anlæg 
bliver tilsluttet TDC’s net. Der er 
mulighed for valg mellem grund-
pakke, mellempakke og fuldpak-
ke til henholdsvis 65 kr., 106 kr. 
og 181 kr. månedlig pr. bolig. 

Referat fra det ekstraordinære  
afdelingsmøde for  

Bredalsparken og Grenhusene 

Torsdag den 22.01.2004 

Fortsætter næste side 



8 

Radio- og tv-programmer frem-
går af den husstandsomdelte pje-
ce. Ved denne løsning er det ikke 
nødvendigt at renovere hovedsta-
tionen. Der er ved denne løsning 
mulighed for, at den enkelte be-
boer kan anskaffe sig en Selector 
for egen regning.  
 
Henrik Persson stillede herefter 
et ændringsforslag vedr. løsning 
B, gående ud på at ændre den sto-
re pakke, således at den kun inde-
holder de kanaler vi har i dag, og 
derved kommer til at koste 107 
kr. pr. måned pr. bolig i stedet for 
156 kr. Fordelene ved denne løs-
ning skulle være, at man bibehol-
der de eksisterende radio- og tv-
programmer og bibeholder prisen 
samtidig med, at der er mulighed 
for pakkeløsning og mulighed for 
Set-top boks. Man kan så senere 
ændre programmerne på et afde-
lingsmøde. Forslaget indeholder 
også renovering af hovedstation. 
 
Man gik herefter over til debat 
om de stillede forslag: 
 
Der blev spurgt, om TDC kan 
garantere en bedre billedkvalitet, 
end vi har nu, og der blev samti-
dig efterlyst orientering om ud-
bud af digitalsignaler. 
Medieudvalget oplyste, at såvel 
TDC som Canal Digital lover 
bedre signaler end i dag. De leve-
rer begge signalerne analogt, og 
der er kun mulighed for digitalt 
signal, hvis man anskaffer sig en 
Set-top boks eller Selector.  
 
En beboer bemærkede, at der på 
afdelingsmødet den 14.11.02 var 

blevet lovet, at de enkelte beboe-
re i forbindelse med nyt antenne-
anlæg selv ville kunne sammen-
sætte programpakker. Henrik 
Persson oplyste, at det han mente 
på afdelingsmødet var, at den en-
kelte beboer kan vælge program-
mer individuelt, hvis man anskaf-
fer sig en Set-top boks.  
 
Der var flere beboere, der klage-
de over dårlige modtageforhold 
på TV. Henrik Persson forklare-
de, at billedkvaliteten er dårlige-
re, hvis man bor langt fra forstær-
keren. Dette vil lettere kunne ju-
steres med en ny hovedstation.  
 
Medieudvalget gjorde opmærk-
som på, at forslaget til indholdet i 
de 2 pakker hos Canal Digital er 
et forslag bestyrelsen har sam-
mensat. Dette vil senere kunne 
ændres på et afdelingsmøde, lige-
som aftalen med Canal Digital 
kan opsiges ret hurtigt.  
 
Det blev oplyst, at prisen for leje 
af Selector er 59 kr. månedlig – 
købspris er 1800 kr. Set-top boks 
koster ca. det samme. 
 
Der var mange beboere, der efter-
lyste at få TV2 Zulu tilbage. Så-
fremt forslag A bliver vedtaget, 
kan Zulu først komme ind efter 
næste afdelingsmøde, hvis det 
bliver foreslået og vedtaget der. I 
forslag B og C er TV2 Zulu med, 
men ikke i ændringsforslaget til 
B. 
En beboer spurgte, om det er lov-
ligt at fremsætte ændringsforslag 
på selve mødet, som mødedelta-
gerne ikke har haft kendskab til 
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før mødet, hvilket Uffe Kjær be-
kræftede.  
 
Der blev stillet forslag om, at for-
slag B kommer til at indeholde 3 
pakker, således at ændringsfor-
slaget fra Henrik Persson med de 
nuværende kanaler bliver en mel-
lempakke.  
 
Medieudvalget gjorde i den for-
bindelse opmærksom på, at Canal 
Digital ikke er interesseret i at 
levere mere end 2 pakker. Hvis vi 
vedtager 3 pakker, risikerer vi, at 
de enten ikke vil levere til os el-
ler vælger at sætte priserne på 
betalingskanalerne TV3 og 3+ 
meget op. 
 
Der blev spurgt om vedtagelse af 
forslag B eller C kunne forhindre, 
at der bliver sat flere paraboler 
op, eller om de, der er sat op, 
kunne fjernes.  
 
Børge Jensen oplyste, at kommu-
nens bevarende lokalplan sætter 
en stor begrænsning for opsæt-
ning af paraboler. Såfremt forslag 
B eller C bliver vedtaget, så der 
er mulighed for at tilslutte Set-
top boks eller Selector, hvor man 
kan modtage alle de kanaler, man 
ønsker, vil man kunne bede folk 
om at fjerne deres paraboler.   
 
På et spørgsmål om tidshorisont 
for etablering af evt. nyt system, 
blev det oplyst at Canal Digital 
vil kunne etableres ca. 1.4.04 og 
TDC ca. 1.5.04.   
 
En beboer ønskede, at forslagene 
blev sendt ud til urafstemning. 

Dette blev efter afstemning ved 
håndsoprækning forkastet med 
overvældende flertal. 
Der blev herefter ved håndsop-
rækning stemt om ændringsfor-
slag fra Henrik Persson til forslag 
B. 

Forslaget blev forkastet med et 
markant flertal. 
 
Der blev herefter foretaget skrift-
lig afstemning vedr. forslag A, B 
og C. Forslag A fik 198 stemmer, 
forslag B fik 335 stemmer og for-
slag C fik 160 stemmer. 
 
Ved 2. skriftlige afstemning mel-
lem de to forslag der fik flest 
stemmer, forslag A og B, fik for-
slag B 476 stemmer og forslag A 
195. Forslag B blev herefter 
endeligt vedtaget uden nogen 
stemmer imod. 
 
Bredalsparken og Grenhusene får 
herefter en pakkeløsning med 
Canal Digital. Der bliver mulig-
hed for at vælge mellem lille og 
stor pakke til henholdsvis 50 kr. 
og 156 kr. pr. måned. 
 
Dirigent  Uffe Kjær  
Referent Birgitte Christiansen   
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Hvornår der er tale om vedlige-
holdelsesarbejder, og hvornår det 
er renoveringsarbejder, er vist 
nok en smagssag. 
Men det dyreste enkeltarbejde i 
år er altanrenovering etape 11, 
gavlaltanerne på Hvidovrevej og 
Claus Petersens Alle – og så er 
altanrenoveringen slut. En pro-
ces, der er løbet over 12 år. 
Etape 11 koster 4,8 mio. kr.  
I alt har renoveringen af de gamle 
altaner kostet omkring 72 mio. 
kr.! 
Lad os her ved afslutningen af 
denne langvarige og dyre proces 
konstatere, at det var nødvendigt 
af sikkerhedsmæssige årsager at 
udføre renoveringen, og at det 
var en bunden opgave, idet kom-
munen krævede, at bygningernes 
udseende ikke måtte ændres. 
Men hvor kunne disse mange 
penge være brugt til noget meget 
bedre, f. eks. modernisering af 
lejlighederne. 
Det er måske på sin plads i disse 
tider at erindre om, at de mange 
millioner udelukkende er betalt af 
beboerne i Bredalsparken via 
henlæggelser, lån og træknings-
retten i Landsbyggefonden. 

En af de største poster på vedli-
geholdelsesbudgettet er år efter år 
udvendige malerarbejder. I år er 
der afsat 1,5 mio. kr. til dette for-
mål. 
I år er det Gurrevej ulige numre, 
der står for tur, når det drejer sig 
om istandsættelse af trappeop-
gange. Der bliver i det hele taget 
gang i malerpenslerne, idet flere 
pergolapartier trænger til en op-
friskning. Hertil kommer så de 
steder, hvor der er behov for 
egentlig udskiftning. Der er afsat 
ca. 600.000 kr til de grønne om-
råder, og legepladserne får også 
deres del. Blot for at nævne nogle 
af de vedligeholdelsesarbejder, 
der bliver taget fat på i år. 
I alt er der i Bredalsparken afsat 
ca. 16 mio. kroner til vedligehol-
delse og fornyelse af grønne are-
aler, udvendige bygningsdele, 
vvs, varmeanlæg, udbedring af 
ventilationsforholdene på Arn. 
Nielsens Boulevard og meget 
mere. 
I Grenhusene er det tilsvarende 
beløb ca. 1,2 mio. kroner. Her er 
de største enkeltposter udvendig 
malerarbejde og renovering af 
dørpartier. 

 
Vedligeholdelsesudvalget 

STØRRE VEDLIGEHOLDELSES-
ARBEJDER 2004 
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Store containerdag 

De ting, vi ikke kan bruge mere, 
smider vi ud. I papirkurven, i af-
faldsposen, i skraldespanden, el-
ler hvis det er stort nok i contai-
neren. Haveaffald og brugte fliser 
og gamle havemøbler og brække-
de stole og fjernsyn, der ikke vir-
ker, og alt muligt andet. Hen på 
containerpladsen eller på gen-
brugsstationen og i containeren 
med det. 
I gamle dage havde vi ikke gen-
brugsstationer eller containergår-
de. Hvad gjorde man egentlig så? 
Jeg kan ikke engang se det for 
mig – at smide ting ud – det gjor-
de man vel bare ikke. Den blev 
brugt helt op, til den slet ikke var 
der mere, og hvis der var noget 
tilbage, blev den sat i kælderen 
eller på loftet. For man kunne jo 
aldrig vide. Men i dag smider vi 

ud i mængder og bunker og alt 
muligt, som faktisk godt kunne 
fungere endnu, men som vi ikke 
synes er noget lige nu, hverken 
farven eller modellen. 
Og på udvalgte dage omkring 
sankthans, i efterårsferien eller 
særlig påskelørdag, hvor der har 
været et par sammenhængende 
fridage, kan man se vogntogene. 
Personbilerne med traileren 
spændt bagpå og fyldt til randen 
og mere end det, med det der skal 
væk. Store Containerdag kunne 
man kalde disse dage, især påske-
lørdag. Det ville se flot ud i ka-
lenderen, og så ville det passe 
med virkeligheden. ”Kan I kom-
me og spise hos os på Store Con-
tainerdag?” – ”Næh desværre, 
der skal vi rydde op.” 

Mix 
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”Træet foran mit 

…..er gennemfotograferet. Jeg er ingen ørn med 
har ikke heller noget superkamera, men jeg har b
mit vindue udsigt til et af de pragtfulde gamle træe
”park”. Det er en dejlig, daglig oplevelse at se væ
forfald og fornyelse. 
Det er en glæde at være vidne til den omhu og ener
geholde og passe og værne om vores grønne are
domsfunktionærerne lægger for dagen. 
Det er godt, at der er en holdning til beplantning og
se, som gør, at det er en fornøjelse at se og opleve d
omgiver os. 
Tak for det! 
- fra en beboer. 
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n mit vindue” 

gen ørn med fotoapparatet – 
men jeg har bogstaveligt fra 
de gamle træer, der er i vores 
velse at se vækst, forandring, 

omhu og energi, for at vedli-
es grønne arealer, som ejen-
n. 
beplantning og vedligeholdel-
se og opleve den ”natur”, der 
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Læserbrev 

Når jeg stiller dette spørgsmål, er 
det fordi jeg i 1990 på afdelings-
mødet var med til at sige ja til at 
man i Bredalsparken skulle være 
både demokratiske og solidariske 
”det var det bestyrelsen var enige 
om og fremlagde på dette møde”, 
det gik på at vi alle skulle have 
samme kvadratmeterpris på lej-
lighederne - altså skulle man ikke 
have højere husleje i det nye byg-
geri end i det gamle, selvom man 
i det nye byggeri har vedligehold 
og udskiftning af komfurer. 
 
Nu skulle man jo tro at alt var 
godt, men her holder demokratiet 
og solidariteten op. Jeg bor i den 
gamle del af Bredalsparken hvor 
vi har gas. Nu er mit komfur ef-
terhånden 22 år gammelt og 

trænger til at blive skiftet ud, 
men dette kan ikke lade sig gøre 
da man kun skifter komfurer hvis 
man vil tage et helt køkken med i 
købet, til en huslejestigning i 10 
år. Da jeg selv har moderniseret 
vores køkken, har jeg ikke noget 
ønske om at udskifte dette, så jeg 
må jo se i øjnene at selvom jeg i 
14 år har været med til at vedli-
geholde og udskifte komfurer i 
den nye og moderne del af Bre-
dalsparken, må jeg selv ofre de 
ca. 5000 kroner det koster at skif-
te et gaskomfur. 
Det er det man kalder solidaritet 
og demokrati. 
 
Med venlig hilsen 
H. Randa 
Gurrevej 30, 1. sal 

Hvor blev demokratiet og solidariteten af? 

Elkomfur 
Jeg købte for nogle år siden et 
nyt køkken kontant. Samtidig fik 
jeg lagt 380 V ind, købte et nyt 
komfur og fik fjernet gasmåleren, 
dette mener jeg er en klar forbed-
ring af lejligheden. Jeg henvendte 
mig derfor til ejendomskontoret 

og spurgte om jeg kunne få et nyt 
komfur når det gamle komfur var 
nedslidt og ikke længere fungere-
de optimalt. Jeg fik at vide, at det 
ikke kunne lade sig gøre, men 
hvis jeg havde købt et nyt køkken 
og samtidig havde fået lagt 380 V     
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Der bliver i de to læserbreve ta-
get fat i et gammelt og endnu 
uløst problem. De tre ældste af-
delinger af Bredalsparken er fra 
starten af udstyret med gasforsy-
ning, en terrazzoplade, og to gas-
blus. Gad vide, om der er en ene-
ste bolig, der endnu har dette op-
rindelige udstyr. 
De to sidste afsnit af Bredalspar-
ken, Gurrevej ulige numre og 
Arn. Nielsens Boulevard, blev 
udstyret med el-komfur, og det 
indebar, af det var og er boligaf-
delingen, der står for vedligehol-
delse og udskiftning, og derfor 
henlægges der til dette formål, og 
det vil sige, at alle boliger i Bre-
dalsparken bidrager til disse hen-
læggelser til udskiftning af el-
komfurer. Derimod er boligafde-
lingen ikke forpligtiget til at ved-
ligeholde og udskifte gasappara-
ter eller gaskomfurer, som bebo-
erne evt. selv har anskaffet. 

Dette ulige forhold har ved flere 
lejligheder været til debat, og en 
af grundene til, at der aldrig skete 
noget, var synspunktet om, at den 
del af bebyggelsen, der havde el-
komfur til gengæld ikke havde 
altan, men var alligevel via deres 
husleje med til at betale til vedli-
geholdelse og renovering af de 
gamle altaner, så det kunne gå 
lige op.  
For en ordens skyld skal det lige 
nævnes, at boliger med de nye 
stålaltaner betaler et ekstra husle-
jetillæg. 
I 1995 godkender afdelingsmø-
det, at der igangsættes en frivillig 
køkkenudskiftning med tilhøren-
de huslejetillæg, og der bliver 
samtidig mulighed for i den for-
bindelse at få installeret el-
komfur med et yderligere husle-
jetillæg. Året efter bliver det god-
kendt, at der også sker køkkenud-
skiftning i flyttelejligheder også 

Svar til Randa og Kirkeby Nielsen 

ind gennem DAB på afbetaling 
over 10 år, så ville jeg automatisk 
få udskiftet mit komfur når det 
gamle komfur ikke virkede mere. 
Hvor er solidariteten? Kan det 
virkelig være rigtigt, at jeg selv 
skal betale mit komfur pga. at jeg 
har købt mit køkken kontant og 
desuden skal være med til at be-

tale komfur for beboere der enten 
har en lejlighed hvor der er in-
stalleret 380 V eller for beboere 
der får et nyt køkken  og installe-
rer 380 V på afbetaling. 
 
Med venlig hilsen 
Henning Kirkeby Nielsen 
Sognegårds alle 33, 1. th. 

Fortsætter næste side 
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Et forårspust går over sne 
Mit fodtrin tegner sig så blødt 
Nu endes al min vinterve 
Og græsset grønnes som var dødt 
 
 Thi smeltes isens diamant 
 Og falder som en dråbe regn 
 Jeg finder rakler i et hegn 
 Og følfod på en grøftekant 
 
  De hvide birkes grenespind 
  Står fint mod himlens silkegrund 
  Og lærken synger over sund 
  Og ringer regn og grøde ind 
 
 
Johannes Jørgensen 

med huslejetillæg, hvis det eksi-
sterende køkkens tilstand tilsiger 
dette, og endelig vedtager man på 
afdelingsmødet i 1997, at der ved 
fraflytning installeres el-komfur 
med huslejetillæg i køkkener i de 
tre gamle afdelinger. 
Når beboere har fået el-komfur 
med huslejetillæg i 10 år, betyder 
det, at de selv betaler denne mo-
dernisering af boligen (jf. gæl-
dende regler), og det er derefter 
boligafdelingen, der har ansvaret 
for vedligeholdelse og udskift-
ning nøjagtigt som på Gurrevej 
ulige numre og Arn. Nielsens 
Boulevard.  
Der er altså aldrig blevet beslut-
tet/godkendt en ordning, der til-

godeser de ønsker, der bliver 
fremført i de to læserbreve. Det 
kræver en ny beslutning på et af-
delingsmøde. 
Vedtagelsen om huslejeudlig-
ning, som Randa henviser til, 
havde sin baggrund i ulige kva-
dratmeterpriser (de mest efter-
tragtede boliger var de billigste) 
og adskilte varmeregnskaber, 
hvilket betød, at de tre gamle af-
delinger betalte mere for varmen, 
end man gjorde i den nyeste del 
af Bredalsparken. Derfor beslut-
tede man en huslejeudligning, 
samtidig med at man fik samme 
varmepris i hele bebyggelsen. 
Det havde ikke noget med kom-
furer at gøre. 

BJ.  
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Ugebrevet Mandag Morgen har 
udgivet et temanummer med 
overskriften ”Portræt af dansker-
nes sjæl: Boliglandet Danmark”. 
Mandag Morgen har gennemført 
en stor undersøgelse af dansker-
nes ønsker og holdninger til bo-
ligspørgsmål, der ikke overra-
skende viser, at boligen er mere 
end livskvalitet og livsstil. 
Den opfattes som en grundlæg-
gende menneskeret og rangerer 
på værdiskalaen på linie med de-
mokrati og ytringsfrihed. 
Boligen har lige så stor betydning 
som samfundets øvrige velfærds-
ydelser, og uanset partifarve, ud-
dannelse og alder mener dansker-
ne, at det er vigtigt, at alle har 
mulighed for at få en god bolig, 
der er til at betale. 
Undersøgelsen viser, at dansker-
ne er stærkt optaget af 3 kerne-
værdier i deres boligliv: 
  Solidaritet: De svageste på bo-
ligmarkedet skal beskyttes. 
  Retfærdighed: Boligmarkedet 
skal være gennemskueligt og fair. 
  Frihed: Boligmarkedet skal give 
familierne fleksibilitet i forhold 
til deres behov. 
Måske er det derfor, regeringen 
har haft så svært ved at finde 
100% opbakning til sit oprindeli-
ge forslag om, at beboerne i al-
mene boliger skulle have ret til at 

købe deres bolig. I hvert fald er 
forslaget nu reduceret til en tre-
årig forsøgsordning, som forven-
tes at blive fremsat som lovfors-
lag og vedtaget inden sommerfe-
rien med ikrafttræden 1. januar 
2005. 
For selv om det lille hus på lan-
det (med kort afstand til byen) 
tilsyneladende er den foretrukne 
boligform for danskerne, er der 
samtidig stor betænkelighed ved 
at lade markedskræfterne få for 
meget råderum på boligmarkedet, 
hvis det kommer til at betyde, at 
det bliver vanskeligere for almin-
delige mennesker at skaffe sig en 
bolig. 
Det kan også udtrykkes således 
med et citat fra indledningen til 
temanummeret: ”Ud over sexli-
vet er der næppe noget, der opta-
ger danskerne mere end boligli-
vet. Politisk er det næsten lige så 
umuligt at gribe ind. Danskernes 
dybe forelskelse i boligen er såle-
des en stor udfordring til politi-
kerne og økonomer samt en 
enorm chance for erhvervslivet”. 

Kærlighed til boligen 
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DET VAR DENGANG... 

Samme år blev den kombinerede 
bold- og skøjtebane ved Arn. 
Nielsens Boulevard færdig, men 
det blev aldrig den succes, man 
havde regnet med. 
 
..for 20 år siden. 
I 1984 fik vi tilsagn om endnu en 
etape ungdomsboliger, vi fik 
dette år tildelt 8 ungdomsboliger. 
Vinduesudskiftningerne var gå-
et i gang, og dette år var det den 
midterste bygning på Arn. Niel-
sens Boulevard, der fik skiftet 
vinduer. 

..for 30 år siden. 
I 1974 var det store samtale- og 
diskussionsemne vaskerierne. 
Hidtil havde man haft 48 vaskeri-
er med efterhånden utidssvarende 
maskiner, og det skulle der laves 
om på. Der var tale om tre ret 
forskellige løsninger. Udskiftning 
af ulovlige og nedslidte maskiner 
i de eksisterende vaskerier. Eller 
centralisering af vaskerierne, så-
ledes at der blev 16 vaskerier 
med moderne maskiner af enhver 
slags. Det tredje forslag gik ud 
på, at der blev bygget 2 central-
vaskerier med moderne maskiner. 
Det blev den midterste løsning, 
der blev gennemført og tilende-
bragt i løbet af det efterfølgende 
år. I de nedlagte vaskerier blev 
der efterhånden oprettet beboer-
klubber. 
 
I 1974 fandt ekspropriationser-
statningen til Grenhusene  i for-
bindelse med anlægget af Aved-
øre Havnevej efter 6 års tovtræk-
keri endelig sin løsning.  
Grenhusene fik en erstatning på 
280.000 kr. Over en fordobling 
af, hvad amtet oprindeligt ville 
betale. 

Arealet foran ANB 161-177 
blev lagt om. Den ensformige 
ligusterbeplantning blev fjernet, 
og arealet fik sit nuværende ud-
seende. 
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Kort før jul kom Folketinget med 
en ubehagelig overraskelse, idet 
der blev vedtaget en ny lov, som 
medfører, at man ikke længere 
kan få boligydelse/boligsikring til 
forbedringstillægget på 130 kr. 
om måneden. Loven havde alle-
rede virkning fra 1. januar! 
Fra 1. marts har berørte  beboere  
mærket forringelsen endda med 

tilbagevirkende kraft fra årsskif-
tet. Samtidig har tillægget ændret 
navn til ”Bolignet” – også en føl-
ge af den nye lov. 

SLUT MED TILSKUD TIL  
FORBEDRINGSTILLÆGGET 

Det var også i 1984, at Grenhu-
sene fik nye tage. Tagpappen 
skulle udskiftes, og så valgte man 
at lægge et nyt tag med isolering 
oven på det gamle paptag. 

..for 10 år siden. 
Nu var det altaner, det drejede sig 
om. Året før var altanrenoverin-
gen gået i gang, og man skulle 
begynde på etape 2 med håb om, 
at alle problemerne fra første eta-
pe ikke skulle gentage sig.    

Det gjorde de så heller ikke. Og 
så var det året, hvor de første nye 
stålaltaner, blev monteret. En 
proces, der fortsatte året ud og 
det næste med. 
På grenhusmødet blev det vedta-
get at gå i gang med frivillig 
køkkenudskiftning.  
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En gang i efteråret besluttede 
kommunalbestyrelsen, at Cafè 
Orange fortsat skulle holde til på 
Hvidovrevej i den gamle Bikube-
bygning. En beslutning, som Bre-
dalsparkens beboere over for Ca-
fè Orange snart skulle komme til 
at mærke konsekvenserne af. 
Ved to såkaldte fredagsarrange-
menter i januar gik det for alvor 
løs med støj og ballade på Hvi-
dovrevej, men endnu værre blev 
opgangene benyttet som toilet, 
varmestue m.m. samtidig med, at 
der blev begået hærværk i opgan-
gene. Det siger sig selv, at bebo-
erne var opskræmte og utrygge 
ved situationen. 
Bestyrelsen rettede henvendelse 
til kommunalbestyrelsen og poin-
terede, at det var dens ansvar at 
få stoppet dette uvæsen, og at vi 
gik ud fra, at kommunen dække-
de udgifterne i forbindelse med 
udbedring af de skader, som hær-
værket havde medført. Vi fik et 

venligt svar fra borgmesteren, 
som beklagede meget, at beboer-
ne havde været udsat for så vold-
somme gener og kunne fortælle, 
at der ville  blive taget skridt til, 
at dette uvæsen ikke gentog sig. 
Men lige meget hjalp det. Ved 
næste fredagsarrangement i fe-
bruar var den gal igen. Hærværk i 
opgangene, larm og ballade på 
gaden og også inde i opgangene, 
hvor man hyggede sig med diver-
se drikkevarer og forrettede sin 
nødtørft. 
Igen skrev bestyrelsen til kom-
munalbestyrelsen og forlangte, at 
der blev sat en effektiv stopper 
for disse helt uacceptable for-
hold, men vi har i skrivende 
stund endnu ikke modtaget noget 
svar. 
Et forhold er dog afklaret. Kom-
munen dækker ikke udgifterne til 
udbedring af skaderne efter hær-
værket. Det må vi selv klare. 

Café Orange er til stor gene for naboerne 
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bytteservice 
HAVES: 
Adresse 

Rum ØNSKES: 
Rum 

Tlf.nr. 

ANB.  St. ulige 
nr.  

2 værelses 3-4 rum 36772667 
30200971 

NGA. 7, 
Stuelejlighed  

3 værelses 4-5 rum 20967725 

Gurrevej ulige 
nr. 

4 værelses 
112 m2 

Grenhusene 36492964 

Nyt personale på Ejendomskontoret 

  Hans Kristian Christiansen er  
ansat som byggeteknisk medarbejder

HUSK!  
 
Der er loppemarked i  
Grenhusene søndag den 13. juni 

Niels Posselt er ansat som  
inspektør, gennem DAB 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Børge Jensen (formand) Connie Weis 
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3678 7320 
 
Henrik Berg Poul Johnsson Bo Volfing 
Hvidovrevej 304, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 
Tlf.: 3649 4239 Tlf.: 3649 0705 Tlf.: 3678 6977 
 
Birgitte Christiansen Jan Grundt Larsen Peter Yttesen 
Gurrevej 16, 2. th. Sognegårds Alle 60,2.tv Arn. Nielsens Blv. 121,st.th 
Tlf.: 36783623 Tlf.: 3678 8029 Tlf.: 3649 0452 
 
Udvalg 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Jonna Hindkær,  
 Gitte Andersen, Bo Volfing 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Peter Yttesen, 
 Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen 
 
Miljø- & Energiudvalg: Jan Larsen (f), Peter Yttesen, Poul Johnsson 
 
Legepladsudvalg: Peter Yttesen (f), Jan Larsen, Bo Volfing 
 
Medieudvalg: Poul Johnsson (f), Henrik Berg, Bo Volfing 
 
Moderniseringsudvalg: Henrik Berg (f), Poul Johnsson, Bill K. Jensen 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg, Poul Johnsson  
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen 
 
 
IT-gruppen: Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson, 
Gurrevej 30 kld. Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg, 
 Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus 
 
-       Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på  
        Gurrevej 30 hver tirsdag ml. 18.30-21.00. 
        Eller man kan ringe alle hverdage ml. 18.30-21.00 på tlf.nr.: 77415151 
           weekend ml. 13.00-15.00 
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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 så-
som svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, mang-
lende 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 hen-
vendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryp-
pende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendoms-
kontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har 
kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenven-
delser 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 medarbejder Hans Kristian Christiansen ml. kl. 0830 - 930 
Kontorassistent  Tanja Eriksen   

Kontorassistent Trine Melchert 
     
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, 
Tlf.: 7732 0000, E-mail: dab@dabbolig.dk 
 
 
Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden 
 
Hverdage 18.30 - 21.00 
Weekend 13.00 -15.00  på tlf.: 77415151 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding 
af telefon 
     På tlf.nr.: 70220304 
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