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”At bygge boliger” 
”Men i sidste instans er det bebo-
ernes samlede ressourcer, som 
fylder rammerne ud – eller spræn-
ger dem. Det er værd at huske i 
dagens febrile debat om sociale og 
etniske ghettodannelser. Retter 
man alene skytset imod de almen-
nyttige bebyggelser på bekostning 
af de samfundsskabte problemer 
og uligheder, som de rummer, 
ignorerer man den sociale virke-
lighed. Det kan være politisk be-
kvemt, men det afleder debatten 
fra sagens kerne. Og lader proble-
merne være uløste”. 
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Den 1. juli trådte den nye lov 
om råderet i kraft. Ændringer-
ne i forhold til de tidligere 
regler betyder, at råderetskata-
loget skal revideres og frem-
lægges på afdelingsmøderne i 
november. 
 
Hvad indebærer ændringer-
ne? 
Ændringerne i den individuel-
le råderet i boligen kan sam-
menfattes til: 

- Grænsen for godtgø-
relse forhøjes til 
100.000 kr. 

- Afskrivningsperioden 
ændres fra 10 år til mi-
nimum 10 år og maksi-
mum 20 år. 

- Positivlisten ophæves, 
hvilket betyder, at alle 
forbedringer tillades 
inde i boligen, bortset 
fra hårde hvidevarer. 

- Bestemmelser om 
bundfradrag og mind-
steudbetalingsbeløb 
ophæves. 

- Der gives tilladelse til 
at opsætte skillevægge 
og til at fjerne eller 
flytte ikkebærende 

Nye råderetsregler 
skillevægge med eller 
uden krav om retable-
ring. 

Er der tale om ændringer uden 
for boligen, skal dette være 
godkendt af afdelingsmødet 
og dermed indgå i råderetska-
taloget. 
Man vil dog ikke kunne for-
bedre boligen uden begræns-
ninger, idet de arbejder, der 
udføres, ikke må fratage boli-
gen dens karakter af almen 
bolig. Alle arbejder skal være 
håndværksmæssigt korrekt 
udført. 
I de nye regler skelnes der 
mellem forbedringsarbejder 
og forandringsarbejder, og 
som har vidt forskellige kon-
sekvenser i en fraflytningssitu-
ation. 
…men mere om dette og me-
get andet i forbindelse med det 
materiale, som skal udsendes 
til alle beboere i forbindelse 
med efterårets afdelingsmø-
der. For som nævnt ovenfor 
skal råderetskataloget frem-
lægges til godkendelse af be-
boerne på afdelingsmødet og 
skal være omdelt senest 8 da-
ge før mødet. 
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Stien langs ovennævnte træn-
ger til en opretning. I øjeblik-
ket er der store sætninger, som 
medfører ganske pæne gener 
især i regnvejr. For at pynte 
lidt ekstra på det, er det blevet 
overvejet at skifte til en anden 
belægningssten, men da be-
lægningen på stierne over til 
Hvidovrevej og ud til Claus 
Petersens Alle ikke skiftes, er 

Ny belægning på stierne langs 
Claus Petersens Alle 9 – 31 

der her i august blevet lagt en 
prøve på den nye belægning 
for at se, om den falder i hak 
med SF-stenbelægningen. 
PS: Bestyrelsen har på sin 
markvandring besluttet at skif-
te belægningen, men lægge 
nye sten af samme type som 
den gamle belægning. 

I begyndelsen af 2002 blev 
Landsbyggefonden pålagt af 
finansiere statens merudgift til 
nybyggeri af almene boliger i 
årene 2002, 2003 og 2004. 
Dengang blev regningen skøn-
net til 2,7 mia. kroner. Men 
det viste sig at være groft un-
dervuderet, for byggeomfan-
get blev større end forudsat. 
Og regningen steg dramatisk 
fra 2,7 mia. kroner til 5,7 mia. 
kroner. 

Regningen blev på 5,7 mia. kroner 

Beboerne får 30 år til at  
afdrage regningen. 
Regningen på de 5,7 mia. kro-
ner til statskassen svarer til 
10.000 kroner pr. almen hus-
stand. I Landsbyggefonden er 
der ikke midler til at indfri 
dette enorme beløb, og derfor 
skal det afdrages til staten 
over de næste 30 år, dvs. de 
almene beboere skal over de-
res husleje indbetale dette be-
løb til staten. 
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For et par år siden blev der 
gjort en ekstra indsats for at 
skaffe varmt vand til alle. Det 
lykkedes flere steder, men ik-
ke på Hvidovrevej, Neergårds 
Alle og Claus Petersens Alle. 
Den er især gal i de sidste bo-
liger på Hvidovrevej og Claus 
Petersens Alle, hvor varmt 
vand er en by i Rusland. 
Der er nu blevet foretaget en 
undersøgelse af varmtvands-
ledningerne, og den viser, at 
der er tale om kraftig tilkalk-
ning af rørene samt voldsom-
me rustdannelser som vist på 
nedenstående foto. 

Varmtvandsproblemer i afdeling 1 
Det er nu besluttet at udskifte 
interne fremløbsledninger fra 
kælder til lofter og vandretlig-
gende forsyningsledninger på 
lofter ned til første afgrening i 
øverste lejlighed. 
Interne cirkulationsledninger i 
boligblokkene og cirkulations-
ledninger i alle kældre. Og 
arbejdet omfatter alle 14 bo-
ligblokke i afdeling 1. 
Anslået udgift 4 mio. kroner. 
Tidsplan: Arbejderne er plan-
lagt til udførelse i det første 
kvartal af næste år. 
De berørte beboere vil selvføl-
gelig modtage fyldestgørende 
orientering, når tid er. 



6 



 7 



8 

For ca. 25 år siden skete der 
en markant forandring af for-
tovs- og vejarealet langs Gur-
revej 1 – 135. Ny flisebelæg-
ning på gangarealet langs bo-
ligblokken, anlæg af trappetrin 
ned til selve vejarealet, plant-
ning af rødtjørn, anlæg af vej-
bump. 
Det er længe siden, og det kan 
man tydelig se. Området træn-
ger til en ansigtsløftning. Der-
for er der i det budget, som 
blev godkendt på afdelings-
mødet i november, afsat ca. 
600.000 kroner som en begyn-
delse. 
Dette beløb vil blive brugt til 
at renovere vejbumpene, op-

Miljøforbedring på Gurrevej 
retning af chausséstenskant, 
ny asfalt efter behov. For at 
forbedre adgangsforholdene til 
de lige husnumre anlægges 
der en ca. 120 cm bred sti 
mellem vejkant og hæk, så det 
bliver lettere at komme om-
kring bedet ved bumpene. 
Men dette er kun en lille del af 
det samlede miljøforbedrings-
projekt. Det er planen, at area-
let foran den lange boligblok, 
også kaldet slangen, skal have 
et alvorligt løft til en samlet 
udgift på ca. 1,8 mio. kroner. 
Dette vil blive forelagt til god-
kendelse på efterårets afde-
lingsmøde. 
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Vi vil lige benytte lejligheden 
til at sige et STORT TAK for 
en dejlig Høpsi-Vøpsidag. Det 
er en dag vi årligt ser frem til 
med stor glæde, både store 
som små. 
Samtidig et tak til udvalget 
som står bag denne dag, det 
må være et stort arbejde, men 
som vi er mange, der er tak-
nemmelige for. 

Høpsi-Vøpsidagen 
Vi ser med glæde frem til en 
lige så skøn Høpsi-Vøpsidag 
til næste år. 
 
TUSIND TAK FOR EN GOD 
DAG. 
 
 
 

Hilsen Familie Wildenrath 
Gurrevej 197 A 
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Godt nok har vi store grønne 
arealer i Bredalsparken, men 
marker har vi vel ikke. Allige-
vel går bestyrelsen hvert år i 
slutningen af august såkaldte 
markvandringer. Det er en 
grundig gennemgang af hele 

MARKVANDRINGER 

bebyggelsen som udgangs-
punkt for udarbejdelse af det 
kommende budget for næste 
år, og som bliver forelagt på 
afdelingsmødet d. 17/11. 
Den samme proces sker også i 
Grenhusene. 
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Projektet skal bl.a. give mulig-
hed for, at beboerne skal kun-
ne skrive til afdelingsbestyrel-
sen, som så har et redaktions-
udvalg, der svarer på brevene. 
Hvis man ønsker det, kan man 
få en forhåndsafstemning, hvis 
der er et forslag, som bestyrel-
sen vil tage op på et afdelings-
møde. På internettet kan man 
lægge nogle gode ideer ud og 
se, om der er opbakning. 
 
Debatter over nettet 
Især unge og børnefamilier 
har problemer med at finde tid 
til at gå ind i bestyrelsesarbej-
de, men de kan godt have inte-
resse for enkeltsager. Internet-
tet har her den fordel, at man 
ikke er bundet op af mødetids-
punkter, men kan deltage, når 
man har tid og lyst. 
Projektet skal blandt andet 
afprøve, om bestyrelserne kan 
samle flere beboere om en 

Beboerdemokrati på nettet? 
Kan internettet støtte beboerdemokratiet?  

Sammen med fire bebyggelser har Boligkontoret Danmark  
taget hul på et projekt, hvor beboerne og bestyrelserne  

skal gøre brug af internettet? 

drøftelse af sager som f.eks. 
en ny legeplads, placering af 
containerplads osv. 
Undersøgelser viser, at folk 
har lettere ved at komme frem 
med deres meninger, når de 
bruger internettet. Bestyrelser-
ne kan primært benytte inter-
nettet til at afprøve ideer, in-
den de skal drøftes på beboer-
møderne. 
Debatten over internettet skal 
ikke erstatte den reelle beslut-
ningskompetence på afde-
lingsmøderne, men skal være 
med til at gøre afdelingsbesty-
relsens oplæg til beboerne 
bedre. 
 
Vi har det allerede 
I Bredalsparken og Grenhuse-
ne har vi som bekendt vores 
eget internet, hvor over halv-
delen af boligerne er tilsluttet. 
Det fungerer tilfredsstillende 
med blandt andet vores egen 
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Fortsætter næste side 
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hjemmeside takket være vores 
udmærkede IT-gruppe. 
Men udnytter vi beboere og 
bestyrelse det godt nok? Hvis 
man går ind på hjemmesidens 
forum, må man konstatere, at 
det er meget lidt benyttet, og 
der er ingen formel ”linie” 

imellem bestyrelse og beboe-
re, så det er måske en overve-
jelse værd, om vi i Bredalspar-
ken og Grenhusene skal 
igangsætte noget lignende for 
at få internettet inddraget i be-
boerdemokratiet. 

Behovet for ældreboliger er 
stigende, også i Bredalspar-
ken, men er der plads til flere 
boliger i bebyggelsen, kan det 
overhovedet lade sig gøre? 
For nogle år siden vedtog 
Hvidovre Kommunalbestyrel-
se en bevarende lokalplan for 
Bredalsparken, og ifølge den 
må der ikke bygges flere boli-
ger, ikke en eneste. 
Arealet, som de nuværende 
ældreboliger og beboerhuset 
ligger på, er imidlertid ikke 
omfattet af den bevarende lo-

Flere ældreboliger i Bredalsparken? 

kalplan, så her er der mulig-
hed for at bygge nogle flere 
ældreboliger. 
Men hvad skal der så ske med 
beboerhuset? 
Det skal i givet fald rives ned, 
og i stedet for skal der bygges 
et nyt på græsarealet på hjør-
net af Gurrevej og Claus Pe-
tersens Alle. 
Dette er planer, som bestyrel-
sen har i støbeskeen, og som 
vil blive fremlagt på afde-
lingsmødet d. 17. november. 
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Hurtigere forbindelse 
Vi har indgået en ny aftale 
med vores data-leverandør, 
WebPartner om, at de fra ef-
teråret skal levere en 100Mb-
forbindelse i stedet for vores 
nuværende 34Mb-forbindelse. 
Dette medfører ingen stigning 
i abonnementet. 
 
TraficShaper 
Vi har anskaffet en Traf-
ficShaper. Det er en boks, der 
kan regulere trafikken over 
nettet, så der altid er god plads 
til surf og mail, medens de 
store up- og download-
opgaver kun får lov til at bru-
ge en foruddefineret del af 
båndbredden. Vi er sikker på, 
at de fleste beboere vil opleve 
en yderligere stigning i hastig-
heden på nettet. 
 
Kurser 
I efteråret vil vi holde kurser i: 
 

Nyt fra IT-gruppen 

Sikkerhed: 
Hvad er virus, trojanere og 
spyware? Gode råd om Win-
dows update. Installation og 
brug af firewall, antivirus og 
anti-spyware programmer 
 
Outlook Express: 
Håndtering af email i Micro-
soft Outlook Express pro-
grammet. Vi gennemgår op-
sætning af emailkonti, regler, 
mapper og alt andet der gør 
dig til en haj. Et kursus løber 
over 2 aftener. 
 
Windows XP: 
Træ-strukturen i Windows. 
Genveje I XP. Back-up. Hjæl-
peprogrammer og meget, me-
get mere. 
 
Når datoerne er fastlagt, kan 
tilmelding ske på hjemmesi-
den www.bredalsparken.dk, så 
hold løbende øje med hjem-
mesiden. 
 

IT-gruppen 
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I sidste nummer af beboerbla-
det efterlyste vi en fornuftig 
forklaring på, hvorfor fjern-
varmen ikke er blevet billigere 
på trods af, at en række lån er 
bortfaldet. Den har vi nu fået, 
idet Hvidovre Midt, som leve-
rer fjernvarme til Bredalspar-
ken og Grenhusene, er kom-
met med en redegørelse for, 
hvorledes fjernvarmepriserne 
har udviklet sig i løbet af de 
sidste år, og det viser sig, at 
der rent faktisk var et lille 
prisfald i 2004/05 på ca. 6%. 

FORNUFTIG FORKLARING 

Når det ikke var større, skyl-
des det, at bortfaldet af udgif-
terne til lånene et stykke vej 
blev modvirket af stigning i 
varmeprisen fra varmeleveran-
døren, som er VEKS. 
Om det så betyder, at varme-
regningen, som vi plejer at få 
her i efteråret, også er blevet 
lavere, afhænger af forbruget i 
den forgangne vinter. 
I det nye varmeregnskabsår 
2005/06 er varmeprisen stort 
set uændret. 

Mandag den 3. oktober skifter 
to TV kanaler plads. TV 2 
skifter fra kanal 11 til kanal 7 
og Kanal København skifter 
fra kanal 7 til kanal S 9. 
 
Ændringerne er desværre nød-
vendige, fordi Danmarks Ra-
dio er begyndt at sende digital 
radio fra Gladsaxesenderen på 
en frekvens, som forstyrrer 

TV kanaler skifter plads 
TV signalerne på kanal 11 og 
12. Flere har derfor haft et 
dårligt signal når de ville se 
TV 2, men det skulle blive 
ændret nu.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Poul Jonsson  
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Hvor er vi i grunden forkæle-
de! Og hold da op, hvor vi for-
står at nyde det. Fire busser 
stod bare der på Neergårds 
Alle kl. 930 og ventede på os. 
Den ene bus specielt indrettet, 
så også de ”ikke så mobile” 
kunne deltage. 

Sådan en dag, hvor man bare 
sætter sig til rette i en bus, 
hvor man overhovedet ikke 
kan undgå at komme i snak 
med rare mennesker, hvoraf 
man kender nogle periferisk, 
og andre har man boet i nær-
heden af, eller tæt på, en stor 
del af sit liv. 
Når man – som jeg – hører til 
den del, som har boet i Bre-
dalsparken / Grenhusene fra 
jeg var ganske ung, med små 

børn, og gudhjælpemig – som 
så mange andre unge mødre 
dengang, hjemmegående – ja, 
så er der jo en del af fortælle, 
snakke, erindre og underholde 
hinanden med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan I huske…..? Har du 
hørt…..? Jamen, jamen, den 
bustur var da alt for kort. For 
indimellem skulle vi da også 
lige lytte til den udmærkede 
chauffør, som så flot guidede 
os gennem hele turen til Gyr-
stinge Skovkro.  
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Det var fand’me hygg’ligt! 
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Vi kørte, traditionen tro, hur-
tigt væk fra motorvejen og ind 
i landet ad mindre veje. Og 
Danmark er jo – det må vi 
konstatere igen og igen – et 
smukt land. 
Jørgen, vores chauffør, vidste 
ret meget om de store godser 
og jorde, vi passerede. F.eks. 
de smukke og nærmest indi-
ansk dekorerede vindskeder på 
Gidselsfeldt og omliggende 
huse og boliger! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi passerede også et sted,  
hvor man engang for længe, 
længe siden havde hældt ocea-
ner af Gammel Dansk ud i en 
å. Det var et eller andet med 
nogle svenskere, som i hvert 
fald ikke sku´ ha det. 
Stakkels fisk! Og stakkels 
svenskere! Vi nød den med-
bragte Gl. Dansk intenst lige 
netop der. 
Vel ankommet til Gyrstinge 
Skovkro, som ganske rigtigt 
ligger i idylliske omgivelser, 

blev vi, ca. 160 personer hur-
tigt bænket ved hyggelige og 
veldækkede borde. Vi sad 10 
ved hvert bord, og snakken 
fortsatte. Ind imellem fik vi 
dog tid til at indtage den flotte 
og veltillavede 3-retters menu. 
Stedet havde sørget for hygge-
musik under spisningen, som 
blev leveret af AlfaDuo 
(musikken altså). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men så skulle der også ”slås 
mave”.For der skulle lige gø-
res plads til kaffen og lagka-
gen. 
Vi bevægede os alle udenfor, 
hvor der blev gjort et ihærdigt 
forsøg på at samle alle delta-
gerne til gruppefotografering. 
Det lykkedes selvfølgelig fint. 
En lille overraskelse var der 
også til os! 
 
 
 
 
 
 

Fortsætter næste side 
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Under indtagelse af kaffe og 
lagkage, blev vi igen under-
holdt af AlfaDuo. Den musi-
kalske del bestod af bl.a. nogle 
af Liva Weels smukke sange. 
Lidt Benny Andersen, Povl 
Dissing, Elton John m.fl. blev 
det også til. 

Sangene blev smukt udført af 
Elsebeth Dyekjær Kruse, ak-
kompagneret af Benny Juul. 
Derefter blev der igen ”slået 
mave”, men det var på danse-
gulvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og så – lige pludselig – var en 
dejlig dag ved at være forbi, 
og vi måtte modvilligt vende 
næserne hjem. 
Men jeg hørte flere, som alle-
rede glædede sig til at mødes 
igen, til julefesten. 

Birte Elzer 

Hvis nogle er interesseret i gruppebilledet som er på omslaget af 
bladet, kan det købes på ejendomskontoret for 10 kroner. 
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I forbindelse med urafstem-
ningen vedrørende lys i car-
portene i Grenhusene har jeg 
et par spørgsmål. 
 
Jeg sad med i den gruppe, 
som, efter Grenhusmødet i 
december, skulle arbejde vide-
re med en løsning på lys i car-
portene. Vi regnede bl.a. på, 
hvad det ville koste i el og 
fandt frem til, at det ville koste 
mellem 25 og 50 ører om må-
neden pr. plads i carporten. 
 
Nu ser jeg, at det vil koste kr. 
40,- pr måned for lys i carpor-
tene, bl.a. på grund af, at der 
skal betales for el! 
 
Alt andet lige må langt hoved-
parten af udgiften stamme fra 
installationsomkostninger, og 
jeg synes ikke, det er reelt at 
fortælle beboerne, at den store 
udgift skyldes el-udgiften. 
 
Da jeg sad i gruppen, arbejde-
de vi ud fra, at vi selv skulle 
foretage det meste af installati-

Skal der være lys hele døgnet? 

onen. Efterfølgende skulle det 
godkendes og tilsluttes af en 
autoriseret elektriker. Da vi 
undersøgte, om det kunne lade 
sig gøre, svarede elektrikeren 
nej. Det kan jeg godt forstå, 
for det var jo det elektrikerfir-
ma, der havde givet det meget 
høje tilbud, som vi så på afde-
lingsmødet. De er jo selvføl-
gelig ikke interesseret i at væ-
re behjælpelig med en installa-
tion, som kun ville indbringe 
dem en brøkdel af de penge, 
som de havde sat næsen op 
efter. I parentes bemærket var 
grunden til, at jeg trak mig ud 
af gruppen, at man ville holde 
møde med elektrikeren inden 
for normal arbejdstid, og at 
elektrikeren ikke kunne delta-
ge, hvis det var uden for nor-
mal arbejdstid. Hvis en hånd-
værker er interesseret i at tjene 
penge, så kan han sagtens hol-
de møde uden for arbejdsti-
den, men her var det jo en an-
den situation. Han kunne tjene 
flere penge, hvis vores oplæg 
ikke blev fulgt. 

Fortsætter næste side 
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Tilbage til de 40 kr. Hvis den 
største del af udgifterne stam-
mer fra etableringen og man 
har set bort fra idéen med selv 
at lave arbejdet og alligevel 
bare har regnet på elektrike-
rens meget store tilbud, hvor-
dan kan det så være, at car-
portlejerne i al fremtid så skal 
betale 40 kr. pr. måned, når 
etableringsudgiften er dækket 
ind på ca. 7 år, selv om elfor-
bruget samtidig skal dækkes. 
Det er vel ikke sandsynligt, at 
den løbende vedligeholdelse 
kan løbe op i så store beløb. 
Derudover synes jeg, at det er 
urimeligt dårligt, at carport-
lejerne overhovedet ikke er 
blevet orienteret om, hvordan 
man er nået frem til de 40 kr. 

Derfor stiller jeg, hvis udfaldet 
af urafstemningen som ventet 
bliver et nej, følgende forslag 
til afdelingsmødet: 
Der etableres lys i carportene i 
Grenhusene. Hele etablerin-
gen, eksklusive tilslutning til 
bestående elanlæg, foretages 
af beboerne. Efterfølgende 
godkendes installationen af en 
autoriseret elektriker, som og-
så tilslutter til eksisterende el-
installation. 
Udgiften finansieres af car-
portlejerne over en passende 
periode og derefter nedsættes 
merlejen til et beløb, som 
skønnes nødvendigt til vedli-
geholdelse af anlægget. Der-
udover betaler carportlejerne 
udgiften til el.. 
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bytteservice 

HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

BV 38 2 v + 1 k 
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 

Et beboerblad skulle gerne 
være en tovejs- kommunikati-
on, men det er meget sjældent, 
at der er indlæg fra læserne. 
Redaktionen modtager meget 
gerne bidrag til vores blad, 

Skriv til os! 

både fra de enkelte beboere, 
men også gerne fra vores 
klubber. Det er længe siden, 
vi har hørt fra dem.  
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Øen Cuba er med sine 11 mio. 
indbyggere og sin beliggenhed 
i Det Caribiske Hav nær USA, 
det eneste land der stadig sø-
ger at leve efter principper, 
som man gjorde i 50’erne. Po-
litisk undertrykkelse, det spe-
cielle nationale fællesskab og 
frustrerende unge, der går en 
usikker fremtid i møde, er blot 
nogle af de mange modsætnin-
ger, man stadig kan opleve 
ved at besøge Cuba.  
  Efter blot at have været i Cu-
ba nogle få dage var jeg allere-
de fyldt med meget blandede 
følelser omkring dette sted. 
Mine forestillinger om en so-
cialistisk nation, med Fidel 
Castros kommunistiske parti 
som den højeste styrende 
magt, skulle vise sig at blive 
udfordret.  

Udpluk af min rejseoplevelse i Cuba 

Jeg boede i juli måned privat 
indlogeret hos en dame i 
50’erne, der som mange cuba-
nere illegalt udlejer værelser 
til turister i hovedstaden Ha-
vanna. Bygningen er, som 
overalt i Cuba, nedslidt og 
faldefærdig, vinduerne holdes 
sammen af stærk tape, og mit 
rum som indeholder en seng 
og et spejl er bestemt ikke 
særlig luksuøst. Alligevel er 
jeg straks solgt af stemningen, 
glæden og det liv man mærker 
og bliver en del af fra det øje-
blik man træder ind af døren. 
Cubanernes utrolige gæstfri-
hed og evne til altid at fortælle 
en sjov historie med et flirten-
de blik i øjet, og skabe fest 
uden nogen egentlig anled-
ning, er i sig selv en fantastisk 
oplevelse. Og da der samtidig 
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ikke eksisterer nogen egentlig 
fattigdom, får man indtryk af, 
at de er ganske tilfredse med 
deres tilværelse.  
  En sen aften, hvor elektricite-
ten i hele nabolaget afbrydes 
pga. landets kritiske økonomi-
ske situation og folk i stuen 
ser på hinanden gennem skæ-
ret af stearinlys, mærker jeg 
utilfredsheden vokse frem. 
”Viva Fidel” råber stuepigen 
sarkastisk, og får et puf i siden 
af vores mutter, samtidig med 
at hun fortæller, hvordan et 
sådan udsagn kan føre til arre-
station eller værre, hvis politi-
et eller nabolagsopsynsgrup-
perne, som er vagtværn for 
regeringen, hører det.   
Skepticismen overfor Fidel er 
ikke længere til at tage fejl af, 
men sådan har det ikke altid 
været. Da Fidel som revolutio-
nær væltede det daværende 
militærdiktatur og kæmpede 
sig til magten i 1959, var han 
elsket af folket. Elsket for sine 
kommunistiske ideer om lig-
hed og fælleseje og for sin 
modstand overfor kapitalisme 
og imperialisme.  
”Jo, jeg sætter pris på, at jeg 
kan få en gratis uddannelse og 
at min lillebror kunne blive 
opereret, da han var syg” ly-

der det fra Raul som er en 
mand, jeg møder på gaden. Kl. 
er blevet ti onsdag aften, flere 
blokke er mørklagt og en fol-
kemængde er nu samlet på en 
5 kilometer lang strækning 
langs havnepromenaden. 
”men det er jo det eneste jeg 
kender til”, fortsætter han, og 
griber fat i sin guitar.  
Straks giver han sig til at syn-
ge revolutionære sange, og 
flere flokkes omkring os, syn-
ger med, danser og spiller med 
pinde på asfalten.  

Alt imens bliver jeg opsøgt af 
en yngre cubaner, der med 
stor interesse spørger til Euro-
pa og den verden, der er uden-
for. Det er barskt at lytte til 
hans iver for at opsøge sine 
nære slægtninge i andre lande 
og at slippe ud af denne fan-
genskab, som han kalder det. 
”Ikke engang Internet har vi 
rigtig adgang til”, siger han 
lavmælt og stirrer ud på havet. 

Fortsætter næste side 
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Fortvivlelsen blandt unge er 
tydelig, ikke mindst pga. deres 
ringe mulighed for at forlade 
Cuba. Udrejse er kun mulig, 
hvis de bliver inviteret eller 
gift med en turist eller hvis de 
på det sorte marked kan tjene 
tilstrækkeligt med dollars og 
herefter kæmpe sig vej gen-
nem det komplicerede bureau-
kratiske system. De ældre cu-
banere synes i højere grad at 
have accepteret vilkårene eller 
måske opgivet håbet om noget 
andet. Men situationen er ens 
for alle cubanere og det er må-
ske årsagen til det meget unik-
ke sammenhold, der eksiste-
rer. Ingen er rigtig fattige og 
ingen har mulighed for at bli-
ve rige, men de har hinanden 
og deres kærlighed til det 
land, de lever i. 

Tager man en tur gennem by-
en i en af deres udbrændte, 
men store og flotte amerika-
nerbiler, står der flere steder 
skrevet sloganet ”Socialisme 
eller død”, et slogan der efter-
hånden ikke vinder stor op-
bakning, men ifølge flere blot 
symboliserer Fidels stædig-
hed.  

Siden den sidste rest af de tid-
ligere socialistiske lande faldt 
fra hinanden, er Cubas import 
fra udlandet faldet med 80%. 
Og med USA's handelsbloka-
de, har Fidel fra 1990’erne og 
frem været presset til at gen-
nemføre en lang række refor-
mer og forandringer både øko-
nomisk, politisk og socialt, for 
ikke at forværre den krise, 
som Cuba befinder sig i. De 
mange ideer og tiltag for at 
skabe lighed er således for-
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skubbet, og handel på det sor-
te marked og især med øget 
fokus på turisme, er blevet 
almindeligt i cubanernes hver-
dag. Kampen mod den totale 
mangelsituation fortsætter, 
mangel på madvarer, reserve-
dele, benzin osv.. Alle cubane-
re ejer en rationeringsbog, 
som burde forsyne dem med 
de mest basale fødevarer, men 
dette fungerer ikke optimalt 
længere. Jeg oplevede ofte 
børn, der bad mig om en kug-
lepen eller om spillekort, og 
de lange køer man ser overalt, 
er også resultat heraf. Blandt 
andet er fløde en mangelvare, 
hvorfor hele familier gerne 
tager en heldagsudflugt til den 
store ispark. Her står de i kø i 

minimum tre timer, hvorefter 
det er deres tur til at passere 
de bevæbnede vagter, for så 
endelig at kunne nyde en 
softice med chocoladesovs. 
  Pludselig vender elektricite-
ten tilbage, folkefesten på 
gaden afsluttes langsomt og 
tilbage sidder vi hos mutter. 
Lidt undrende spørger jeg 
om muligheder for at stem-
me på andre partier, der kan 
sørge for at denne afbrydelse 
af vand, elektricitet og varme 
ikke sker flere gange om da-
gen. De ser alle lidt trætte på 
mig, vender øjne og tilbage 
er jeg som cubanerne efter-
ladt uden svar og uden for-
klaring på, hvad der er sket 
og hvad der vil ske.. 

Maria Munk 
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2005 er H. C. Andersen-år, og i sidste nummer bragte vi da også 
et sommerdigt af forfatteren. Men Danmark har endnu en ver-
densberømt forfatter, der i øvrigt levede samtidig med H. C. 
Andersen. Han er her i landet ikke nær så kendt og læst som H. 
C. Andersen, vel først og fremmest fordi hans forfatterskab er 
vanskeligt tilgængeligt. Det drejer sig om Søren Kierkegaard, 
og her tillader vi os at bringe et af forfatternes digte, der handler 
om at hjælpe. Giv dig tid til at læse det og måske mere end en 
gang. 
 

At man, når det i sandhed skal lykkes 
en at føre et menneske hen til et bestemt 

sted, først og fremmest må passe på  
at finde ham 

hvor han er og begynde der. 
 
 

Dette er hemmeligheden i al 
hjælpekunst. 

Enhver der ikke kan det, han er selv i  
indbildning, når han mener at kunne 

hjælpe en anden. 
 

For i sandhed at kunne hjælpe en 
anden, må jeg forstå mere end han – 
men dog vel først og fremmest forstå 
det, han forstår. Når jeg ikke gør det, 

så hjælper min mere- 
forståen ham slet ikke. 

Om at hjælpe 

Fortsætter næste side 
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Vil jeg alligevel gøre min mere- 

forståen gældende, så er det, fordi 
jeg er forfærdelig stolt, 

så jeg i grunden i stedet for 
at gavne ham egentlig vil 

beundres af ham. 
 

Men al sand hjælp begynder med 
ydmygelse: 

Hjælperen må først ydmyge sig under 
den, han vil hjælpe, og herved 

forstå, at det at hjælpe ikke er at være 
den herskesygeste, 

men den tålmodigste, at det er hjælpe 
er villighed til indtil videre at finde sig 

i at have uret, og i ikke at forstå, 
hvad den anden forstår. 
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 Lad de gamle bytte plads med 
fangerne, så vil vore ældre få 
den pleje, de savner, og fan-
gerne deres straf. 
 
 I den senere tid har der været 
en del eksempler på vor be-
handling af de gamle på pleje-
hjemmene. 
 
 Jeg vil derfor foreslå, at man 
lader de gamle komme i fæng-
sel. Der vil de nemlig få mu-
lighed for at have deres ejen-
dele i cellen og se TV i eget 
rum. 
 
 De vil også få ordnet deres 
tænder og fødder samt andre 
gebrækkeligheder på statens 
regning. De vil få vasket deres 
hår gratis, og de vil få nye 
briller, når de trænger og blive 
kørt hele fædrelandet rundt, 
når de skal til diverse behand-
linger – af to betjente i en be-
hagelig bil, forstås ! 
 
 De vil hver eneste dag få lej-
lighed til at opholde sig 
mindst en halv time i frisk 
luft. De vil blive lægeunder-

søgt ved mindste pip, og syge-
plejersker vil stå parat døgnet 
rundt, hvis de skulle ønske et 
eller andet. 
 
 - Og så kan de få ledsaget 
udgang med ”indbygget trans-
port” i væsentligt omfang og 
dermed god lejlighed til at be-
søge familie og venner i week-
end´en, og med minimal risiko 
for at komme til skade eller 
fare vild. 
 
 De vil også få bad hver eneste 
dag og rent undertøj, i stedet 
for at bleen bare bliver vendt. 
Der vil stå billard og andre 
forlystelser parat, hvis de skul-
le ønske lidt underholdning, 
og den helt store fordel vil væ-
re, at man såmænd ikke en-
gang behøver at udskifte per-
sonalet. Fængselspersonalet er 
så vant til at nusse om fanger-
ne og stå på pinde døgnet 
rundt for at opfylde de mind-
ste ønsker, og at de derfor ud-
mærket kan fungere som ple-
jepersonale. 
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Sæt de gamle i fængsel ! 
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 - Og fangerne ! Ja, dem sen-
der vi så på plejehjem, hvor 
man kan holde dem neddøsede 
med beroligende midler, så de 
bliver fromme som lam pga., 
at de ikke har kræfter til at rin-
ge på klokken. De må vænne 
sig til at bade hver 14. dag og 
få frataget deres personlige 
effekter, for at personalet ikke 
skal bruge for megen tid på, at 
gå rundt om kommoden og 
hen til TVét. Her kan de så, 
hvis de ikke er helt slået ud af 
beroligende midler, sidde og 
flette lidt peddigrør, og hvis 
det går rigtig højt, blive kørt 
ud på terrassen en gang om 
ugen for at få lidt frisk luft. 

 Jeg er ked af at sige det, 
men de bliver også nødt til at 
vænne sig til at spise pap-
mad, som kommer fra et 
stort centralkøkken, måske 
har været varmet flere gange 
og smager som at stikke tun-
gen ud af vinduet. 
 Det sværeste at vænne sig til 
vil nok blive, at man nu skal 
bruge de penge, man ikke 
har, på medicin, tandlægebe-
søg og briller. Nogle vil nok 
indvende, at ovenstående 
dog er en frygtelig idé. 
 
  
Men hvorfor dog det ? 
 
 De gamle er jo ikke selv 
skyld i, at de er endt på ple-
jehjem. Men fangerne har 
mildest talt selv været ude 
om, at de er havnet, hvor de 
er ! 
 
  
 
Plukket fra et højskoleophold 
i 2003 under hyggelig debat 
om de ældres forhold. 
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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 Børge Jensen (formand) Connie Weis 
Hvidovrevej 304, 2.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 4239 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3678 7320 
 
Inge Bringskov Poul Johnsson Bo Volfing 
Berners Vænge 1, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 
Tlf.: 3649 9542 Tlf.: 3649 0705 Tlf.: 3678 6977 
 
 
Udvalg 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Kjeld Galler, 
 Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen, Knud 
 Wejlgaard Knudsen 
 
Medieudvalg: Poul Johnsson (f) 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg,  
 Poul Johnsson 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen, 
 Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge 
 Bringskov 
 
IT-gruppen: Henrik Persson, Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, 
 Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,  
 Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup 
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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 indenfor 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@bredalsparken.dk 
 
Kontor- & telefontid: 
Mandag - fredag  ml. kl. 0800 - 1100 
Onsdag ml. kl. 1700 - 1800  
  
Ejendomsleder  Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:  ml. kl. 0830 - 1100 
Byggeteknisk medarb.  Henrik Lacota  

Kontorassistent  Karin Hvid Degnebolig 
Kontorassistent  Tanja Eriksen 
 
Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i  
Hverdage 1830-2100  
Weekend 1300-1500          på tlf.: 7741 5151 

 
Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Ber-
ners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml. kl. 1830—2100 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejl-
melding 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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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 Ældrecenter, Hvidovrevej 302 
Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 7 A, tlf.: 3649 5400 
 
Design Færdige, Berners Vænge 18 
Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: 3649 3374 
 
Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 
Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: 3649 6519 
 
Hobbyklubben, Gurrevej 46 
Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th. , tlf.: 3649 0705 
 
Klub 13, Gurrevej 13 
Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: 3678 4390 
 
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: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. tlf.: 3649 7687 
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AFDELINGSMØDER 
 
 

DER AFHOLDES ORDINÆRT  
AFDELINGSMØDE  

FOR BREDALSPARKEN & GRENHUSENE 
TORSDAG D. 17. NOVEMBER 2005 

 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal  

være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før. 

 
 
 

SÆRLIGT AFDELINGSMØDE  
FOR GRENHUSENE AFHOLDES 

MANDAG D. 28. NOVEMBER 2005  
 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal  
være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før. 
 

(På disse møder skal bl.a. de nye råderetsregler 
godkendes samt budgettet for næste år) 
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