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Han kommer med sommer,
han kommer med sol
til kløver og nikkende hvener.
Mens pigen hun sømmer sin blommede kjol
i læ af de røde syrener,
han sænker sig ned på det mossede tag
og knebrer fra reden den udslagne dag
en højsommervise om Danmark
- god sommer!

KLAR TALE
Det er fortsat ikke tilladt at holde
hund eller kat i Bredalsparken
Det har aldrig været tilladt at
holde hund eller kat i Bredalsparken, og det er det stadig ikke.
Dette fastslog beboerne med
stort flertal i forbindelse med
urafstemningen i april.
Og det var en klar afvisning.
80% af de afgivne stemmer
sagde nej til hund og 65% sagde nej til kat.
Bredalsparken er på mange
måder et attraktivt sted at bo,
men hvis man er til kat eller

hund, må man finde et andet
sted at bo.
I beboermeddelelsen om valgresultatet omdelt straks efter, at
urafstemningen var afviklet, understreges det, at hvis man ikke
overholder reglerne om kat og
hund, vil det medføre opsigelse
af lejemålet, og det er der i øvrigt ikke noget nyt i !
Så hvis det helt utænkelige skulle være tilfældet, at du har en
ulovlig kat eller hund, så skynd
dig at få den fjernet .

Ændrede åbningstider på
Ejendomskontoret
På grund af øget arbejdspres på ejendomskontoret,
vil der fra 1. august 2005 være ændrede åbningstider på ejendomskontoret og de vil være følgende:

Mandag - fredag
Samt onsdag

kl. 0800 - 1100
kl. 1700 - 1800

Venlig hilsen
EJENDOMSKONTORET

(Verset på side 2 er fra Jeppe Aakjærs sommerdigt ”Storken”)
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Hvor skal pengene komme fra?
Boligselskabernes Landsforening er kommet med
et oplæg: ”Tryghed i boligområdet – handlingsplan
mod det delte Danmark”
I begyndelsen af maj meddelte
Boligselskabernes Landsforening, at den almene sektor vil
iværksætte en femårig handlingsplan ”Tryghed i boligområdet” for at bremse den fortsatte ghettoisering og skabe
velfungerende boligområder
også i de socialt belastede
kvarterer. Handlingsplanen
anslås at ville koste 8 milliarder kroner over fem år finansieret af sektorens egne fondsmidler. Det vil først og fremmest sige Landsbyggefonden.
Alle midler i denne fond og
eventuelt andre fonde er huslejekroner betalt af beboerne i
almene boliger.
Der er ingen tvivl om, at der
her og nu er behov for en massiv indsats for at forhindre, at
vi i løbet af kort tid har et delt
Danmark, en udvikling der
allerede er godt i gang. Men

det kan ikke være rigtigt, at
det kun er de borgere, der bor
almennyttigt, der via deres
husleje skal finansiere en opgave, som helt klart er hele
samfundets. Det er en opgave
for stat og kommuner, og det
vil sige, at alle i dette land
skal være med til at betale.
Ikke kun den femtedel, der bor
almennyttig.
Tilblivelsen af handlingsplanen er stærkt kritisabelt. BL’s
forretningsudvalg, dvs en
håndfuld mennesker, kan ikke
på vegne af alle almene beboere beslutte, at man vil bruge 8
milliarder kroner på denne
sag. Den skal i det mindste
behandles i de kompetente
organer, og hvad med alle beboerne, som skal betale?
Den demokratiske side har
aldrig været Landsforeningens
stærke side.

(BL er en forkortelse for Boligselskabernes Landsforening, som er interesseorganisation for cirka 700 almene boligselskaber og –foreninger
landet over.
BL arbejder for medlemmernes og beboernes interesser ved at påvirke
den økonomiske, tekniske og sociale udvikling i den almene boligsektor.)
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Nyttehaverne
Nu er det forår og sommer, og det betyder
stor aktivitet i nyttehaverne.
Nyttehaverne indgår som en
naturlig del af Bredalsparken,
og opfattes vist af alle som et
positivt tilbud til beboerne.
Sådan har det ikke altid været.
Haverne blev taget i brug for
22 år siden, og forud var gået
en langvarig og til tider ganske besværlig proces: Noget
der tilsyneladende er ganske
almindeligt i forbindelse med
nye ideer og initiativer.
Ideen blev første gang luftet
på afdelingsmødet i 1981 og
vedtaget på afdelingsmødet
året efter med stort flertal. Alle var glade, eller næsten alle,
for da kommunens tilladelse

forelå, og indretningen af haverne gik i gang, dukkede der
en protestskrivelse op fra en
række beboere, hvoraf langt
de fleste ikke havde deltaget i
det afdelingsmøde, hvor forslaget blev vedtaget. Det er
hverken første eller sidst gang,
vi har oplevet sagsforløb af
denne karakter. Men heldigvis
kunne det ikke standse projektet, og den 18. april 1983 kunne der afholdes stiftende generalforsamling i den nystiftede
nyttehaveforening, som fik
navnet ”Spiren”.
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Udvidelse af containerplads
På afdelingsmødet i november
blev en udvidelse af containerpladsen bag Gurrevej (ved
siden af nyttehaverne) godkendt. Grunden til, at det er
nødvendig at udvide containerpladsen, er, at der stilles
større krav til affaldssortering
samt manglende lagerplads til
grus m.m.
På selve afdelingsmødet var
der stort set ingen modstand
mod forslaget, men midt i
april modtog bestyrelsen en
protestskrivelse fra beboerne,
som er naboer til containerpladsen. De var stærkt utilfredse med, at der skal ske en
udvidelse og ønskede pladsen
nedlagt.
Bestyrelsen indbød de protesterende beboere til et møde
for at drøfte tingene. Selve
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ønsket om at få nedlagt pladsen kunne der ikke tages stilling til, idet mødet selvfølgelig
ikke kunne omgøre en beslutning truffet af afdelingsmødet.
Til gengæld fik man drøftet og
aftalt en række tiltag, som skal
mindske generne ved at være
nabo til pladsen. Afskærmningforholdene bliver væsentligt forbedrede. Der bliver begrænsede adgangsmuligheder
til pladsen, og der sker en
smukkesering af omgivelserne.
Det medfører, at projektet bliver noget dyrere end først
planlagt, men på den anden
side er det helt rimeligt, at der
tages så meget hensyn som
muligt til de beboere, som bor
op og ned af vores fælles store
containerplads.

Uenighed om legeplads
En række beboere på den første del af Gurrevej ulige numre er for et stykke tid siden
fremkommet med ønske om
oprettelse af en legeplads på
arealet bag nr. 1 – 25. Der er
nemlig igen kommet børn på
svalegangen. Bestyrelsen er
meget lydhør, men der er blot
det problem, at oprettelse af
en legeplads på et areal, hvor
der ikke før har været en legeplads, kræver afdelingsmødets
godkendelse, og det betyder et
års forsinkelse, så derfor fore-

slår beboerne, at man i stedet
for udvider den eksisterende
legeplads på den anden side af
Gurrevej imellem nr. 2 – 8 og
10 – 16. Bestyrelsen er igen
med på ideen og sender en
orienterende skrivelse med
tegning over den planlagte
udvidelse ud til beboerne Gurrevej 2 – 16. Men nu reagerer
beboerne i nr. 2 – 8. De protesterer over udvidelsesplanerne
og beder om et møde med legepladsudvalget.

Tirsdag d. 7. juni blev der så
holdt møde med beboerne fra
ulige numre, som gerne vil
have en større legeplads, og
beboerne fra lige numre, som
er imod. Efter en del diskussion og indvendinger fra beboerne med altaner ud for den

eksisterende
legeplads, blev det i enighed
besluttet at parallelforskyde
den foreslåede legeplads længere frem på plænen og med
kant til beplantningen ved stien Gurrevej 10-16. Den vil
herefter komme til at ligge ud
for nr. 12.
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SORTE PLETTER PÅ LANDKORTET
Der bliver hvert år brugt mange kræfter og mange penge på
at vedligeholde og forny bebyggelsens grønne områder.
Alligevel er der nogle steder,
hvor der trænger til en kraftig
forbedring.
Den store containerplads
I forbindelse med udvidelsen
af pladsen vil der blive foretaget en bedre afskærmning. Der
vil blive foretaget en indretning af pladsen, så der kan
holdes bedre orden, og adgangsmulighederne til pladsen
bliver begrænset, så ikke alle
og enhver kan komme ind på
pladsen på alle tider af døgnet.

Beboerne vil ikke længere
kunne lukke sig ind på pladsen, som kun vil være åben i
dagtimerne på almindelige

hverdage og lørdag og søndag
kun fra kl. 10 – 12, hvor der
vil være opsyn på pladsen.
Arealet bag Arn. Nielsens
Boulevard 177
Her har der fra tidernes morgen været en ret stor legeplads
samt et større antal tørregårde.
Legepladsen og tørregårdene
har igennem flere år været meget lidt benyttet, og området
har set ret sølle ud. Langt om
længe sker der noget, så om
føje tid skulle området gerne
fremtræde som forvandlet.
Stibelægningen langs Cl. Petersens Alle
Stibelægningen på opgangssiden på Cl. Petersens Alle 9 –
31 trænger til fornyelse, og det
samme gør græsarealerne
langs med stierne. Det bliver
der taget fat på til efteråret.
Boldgården ved Arn Nielsens Boulevard 119
For en del år siden blev vi
nødt til at nedlægge den store
boldgård. Desværre var en
række uheldige elementer be-

Fortsætter næste side
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gyndt at holde til på stedet til
stor gene for de omkringboende, som ønskede pladsen nedlagt også af hensyn til deres
børn. Det skete, og problemerne forsvandt også med det
samme, men tilbage stod vi
med et areal, som ikke er sær-

lig kønt. Det skal der nu gøres
noget ved, men det bliver først
til næste år. Vi kan ikke nå det
før, og så er der også det med
pengene. Det bliver ikke nogen helt billig opgave.

Hvorfor bliver fjernvarmen
ikke billigere?
I maj kunne man i Hvidovre
Avis læse, at fjernvarmen ikke
bliver billigere, og årsagen
skulle være, at det er fordi de
såkaldte distributionsselskaber
ikke kan finde ud af at slå sig
sammen. Det fremgik af et
interview med formanden for
Hvidovre Fjernvarmeselskab.
Men det er en dårlig forklaring. Som vi tidligere har omtalt, og som det også fremgår
af artiklen i avisen, blev de

store lån, som Hvidovre Fjernvarmeselskab optog i forbindelse med etableringen af
fjernvarmen i Hvidovre, færdigbetalt i 2004, og det betyder jo, at en stor udgiftspost er
faldet væk.
Hvorfor resulterer det ikke i
billigere fjernvarme???
Vi håber, at vi i næste nummer
af beboerbladet kan viderebringe en fornuftig forklaring.
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Sommerdigt af
H. C. Andersen
2005 er som bekendt H. C. Andersen-år, og vores berømte digter fejres på alle måder over det ganske land, så vi vil heller ikke
holde os tilbage. Vi har fundet et sommerdigt, som forfatteren
skrev i 1835. Der er tale om et lejlighedsdigt kaldet ”Sang ved
Skovballet 31. Juli 1835.” Vi bringer det i originaltekst.
Den friske, varme Sommerluft
Beaander Danmarks Sletter,
Nu hvert et Blad er fyldt med Duft,
Vi har de lyse Nætter;
Orangelandets Alfehær
Besøger Nordens Bøgetræer,
Da er her skjønt at være!
De vinke os fra Byens Muur,
Og gjerne Hjertet kommer,
Thi skjønnest er dog Guds Natur
Vor korte smukke Sommer;
Brat hvirvler den i Tidens Strøm,
Thi nyde vi den smukke Drøm,
Hos den er godt at være!
Her Træerne med Blad ved Blad
Et Telt-Tag for os bygge,
Her Hjertet føler sig saa glad.
Og jubler i sin Lykke,
Det føler ret: vort Liv er smukt,
Det griber Glæden i dens Flugt,
Hos den er godt at være!

Fortsætter næste side
10

De lyse Sommernætter døe,
Alt vexler, som vor Lykke!
Vi spredes selv paa Verdens Ø
I Solskin og i Skygge;
Men hver en skyldfri Glæde her
Er ved Erindringen os kjær,
I hvor vi monne være!
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Ejendomsskatterne stiger
Så stiger de igen, ejendomsskatterne. Til trods for regeringens skattestop, så stiger ejendomsskatterne de næste år i
både Bredalsparken og Grenhusene.
De stigende skatter skyldes
hverken skumle forhandlinger
på Christiansborg eller beslutninger i kommunalbestyrelsen,
men derimod at ejendomsvurderingen er steget. Ejendomsskatterne består af den såkaldte ”grundskyld” som er en årlig afgift på en grunds værdi. I
Hvidovre kommune udgør
grundskylden 3 % af grundværdien, hvor de 2 % går til
kommunen og 1 % tilfalder
amtet. I 2005 stammer mere
end en tiendedel af kommunens indtægter fra ejendomsskatter.
Selvom en grund ejes af en
almennyttig boligorganisation,
så skal der betales grundskyld.
Og da en afdelings indtægter
skal kunne dække dens udgifter, så betyder de stigende
skatter stigende husleje.
Tidligere var det kommunale

vurderingsmyndigheder, som
ved de årlige ejendomsvurderinger skulle fastsætte såvel
den samlede ejendomsværdi
som grundværdien, men i dag
er opgaven overdraget til Told
& Skat. Grundværdien skal
afspejle den pris, som en uafhængig køber vil give for
grunden. Når grundværdien
skal fastsættes, sker det med
udgangspunkt i, hvad lignende
grunde i lokalområdet er solgt
for i perioden siden sidste vurdering. Nu er der ikke så mange tomme byggegrunde til
salg i Hvidovre, men Told &
Skat har en række modeller
for sammenhængen mellem
ejendomsværdi og grundværdi, når bebyggede grunde sælges. Ud fra salgsstatistikken
udarbejdes så et vurderingsforslag, som Told & Skat herefter skal tilpasse individuelt
for de enkelte grunde. Der
skal skønnes, om grunden
f.eks. har en øget værdi på
grund af placeringen eller måske en mindre værdi på grund
af forurening.
Grunden som Bredalsparken
er bygget på, er i lokalplanen
Fortsætter næste side
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fastlagt til etagebebyggelse.
Grundprisen skal derfor vurderes efter, hvad grunde til
etagebebyggelse kan sælges
for. Grenhusenes grund er derimod fastlagt til rækkehusbebyggelse og skal vurderes på
linie med grunde til parcelhuse. Derfor vil vi opleve forskellige stigninger i grundværdien, men for begge afdelinger
gælder, at de stigende priser
på ejerboligmarkedet fører til
højere vurdering af grunden
og dermed højere ejendomsskatter.
Ved ejendomsvurderingen i
oktober 2004 steg Bredalsparkens grundværdi fra 130 millioner kr. til 150 millioner kr.,
en stigning på cirka 14 % og
Grenhusenes grundværdi steg
fra 60 til 75 millioner kr., en
stigning på 25 %.
Nu stiger ejendomsskatterne
ikke lige så voldsomt som vurderingerne det første år. Som
led i skattestoppet er der sat et
loft over den årlige stigning,
så den maksimalt kan udgøre
7 % om året, men over en årrække vil afdelingernes ejendomsskatter altså stige med
henholdsvis 14 og 25 %. Så

skattestoppet forhindrer ikke
voldsomme stigninger i ejendomsskatterne, det forsinker
dem kun.
For Bredalsparken betyder de
stigende ejendomsskatter alene, at lejen næste år skal hæves med omkring ½ % og over
en årrække en stigning på 1,1
% Værre er det i Grenhusene,
hvor grundværdien pr. bolig er
større. Her skal lejen næste år
stige med 1,6 % og over en
årrække med i alt 5,8 %, udelukkende for at dække de stigende ejendomsskatter.
I kroner og ører betyder det, at
ejendomsskatterne i Grenhusene i 2005 er steget med 54
kr. pr. bolig pr. måned, og i
2006 stiger de yderligere 62
kroner.
Afdelingsbestyrelsen har anket vurderingerne og krævet
dem nedsat. Om vi får medhold i anken, vil tiden vise.
H.C.
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FIKTION KOSTER EKSTRA
EJENDOMSSKAT
Højesteret fastslår, at ejendomsvurderingen for
tæt/lave boligafdelinger kan beregnes, som om
de består af parcelhuse
Det kan være dyrt at have en
ret, man ikke kan bruge til noget. Hver beboer i en almen
boligafdeling i Taastrup skal
betale 2000 kr. ekstra i årlig
husleje for en ret, som er en
ren fiktion. Og det skal de blive ved med, fremgår det af en
dom fra Højesteret i en sag
imellem Taastrup almennyttige Boligselskab og Skatteministeriet.
Dommen har principiel betydning for alle almene boligafdelinger med tæt/lav byggeri
som f. eks. Grenhusene. Den
siger god for, at de vurderes
efter et såkaldt byggeværdiretsprincip.

Efter dette princip bygger det
meste af vurderingen på en ren
fiktion. Nemlig på værdien for
et antal byggeretter. Antallet
af byggeretter bestemmes af,
hvor mange huse på 95 kvm,
som den maksimale bebyggelsesgrad i lokalområdet giver
mulighed for at opføre. Værdien af den enkelte byggeret tager udgangspunkt i, at huset
ligger på en fiktiv grund på
800 kvadratmeter.
Princippet vil typisk medføre,
at en tæt/lav boligafdeling
som f. eks. Grenhusene vurderes ca. 50% højere end et etageområde.

”Problemerne med skolerne er jo meget mere komplicerede end
som så. Skolepolitik hænger også sammen med boligpolitik. I dag
har vi jo flere ghettoer. Der er dem, vi hele tiden hører om, og så
er der den kæmpestore ghetto nord for København. Det er vigtigt
at nedbryde alle ghettoer – også rigmandsghettoen”
- sagt af Pernille Rosenkrantz-Theil.
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Skovtur for medarbejdere
i DAB
Hvis nogle undrede sig over,
at der fredag den 27. maj gik
ca. 150 mennesker rundt i
Bredalsparken, skyldtes det, at
DAB havde studietur med temaet ”nogle af de smukkeste
bebyggelser” og der havde de
blandt andet udvalgt vores bebyggelse.
Bredalsparken fik mange roser
og det var også et velvalgt
tidspunkt på året at fremvise,
da alt det grønne enten står på
spring eller er sprunget ud.
Ejendomskontoret
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Kjeld Galler
Knud Wejlgaard Knudsen
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Hvidovrevej 322, 3.tv
Gurrevej 30, st.tv
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3677 9413
Tlf.: 3649 4209
Henrik Berg
Hvidovrevej 304, 2.tv
Tlf.: 3649 4239

Børge Jensen (formand) Connie Weis
Grenhusene 181
Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3678 7320

Inge Bringskov
Berners Vænge 1, 2.tv
Tlf.: 3649 9542

Poul Johnsson
Gurrevej 40, 1.th
Tlf.: 3649 0705

Udvalg
Grenhusudvalg:
Grønt Udvalg:

Medieudvalg:
Vedligeholdelsesudvalg:
Soku-/Kollektivudvalg:

IT-gruppen:

Bo Volfing
Grenhusene 96
Tlf.: 3678 6977

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Henning Davidsen
Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Kjeld Galler,
Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen, Knud
Wejlgaard Knudsen
Poul Johnsson (f)
Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg,
Poul Johnsson
Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen,
Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge
Bringskov
Henrik Persson, Jesper Bjerg, Johnny Christiansen,
Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,
Stephen Durhuus, Jonas Bundgaard

bytteservice
HAVES:
Adresse
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ØNSKES:
Rum

Rum

Tlf.nr.

Gurrevej

2 vær. 79 m2

3-6

4160 1215

BV 38

2v+1k
91 m2

3 vær. ell. 2 v + 1 k
KUN st. lejlighed
HVI / NGA

3649 7332

HVI

3 vær. 69 m2

4-5 vær.
Helst Bredalsparken

4041 0140

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.:
Henrik Lacota
Karin Hvid Degnebolig
Tanja Eriksen

ml. kl. 0830 - 1100

Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen.
Hverdage
1830—2100
Weekend
1300—1500
på tlf.: 7741 5151
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 kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.: 7022 0304
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk
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ALLE BØRN I
BREDALSPARKEN & GRENHUSENE

HUSK
HØPSIVØPSIDAGEN
Lørdag d. 13. august 2005

Det bliver selvfølgelig igen i år en uovertruffen, fantastisk, dejlig og sjov HØPSIVØPSI-DAG.
Vi kan godt røbe nu at der vil være mange sjove ting
at prøve for alle aldersgrupper.
Der vil være salg af pølser, is, slik, øl & vand. Hold øje
med opslagstavlerne i august måned samt intern TV.
Her vil vi holde Jer orienteret med tidspunkter for
salg af Høpsivøpsibilletter.

- Afholdes på den store græsplæne ved kælkebakken
18

Bredalsparken & Grenhusene
SKOVTUR 2005
Onsdag d. 24. august 2005
Skovturen for pensionister og efterlønsmodtager går i år til Gyrstinge Skovkro.

Skovkroen ligger i idylliske omgivelser i udkanten af Lille Bøgeskov midt imellem Ringsted og
Sorø.
Har man lyst til en gåtur efter middagen, byder
kroens dejlige have eller Lille Bøgeskov på rige
muligheder herfor.
Der vil som sædvanlig komme nærmere meddelelse om afgangstidspunkter samt hvornår der er
salg af billetter i august måned.
Husk at sætte ”X” i din kalender.
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Bagsiden
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