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Og vi skal med på den forårs-
færd, 
vi  fløjter om kap med den 
muntre stær, 
og snakken den går: 
I dag er det vår, 
om sommer og sol man spår! 
Hurra! Nu er den dør på klem’ 
og blomster små 
på tæerne stå. 
De titter så fornøjet frem 
og spø’r 
om komme de tør. 
Nu kommer våren …… 
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Kort før jul kom Velfærds-
kommissionen med sin rapport 
om fremtidens Danmark. Den 
indeholder også et afsnit om 
de almene boliger, og i den 
forbindelse fremsætter kom-
missionen nogle påstande, 
som ikke må stå uimodsagt. 
Blandt andet skriver man, ”at 
den almene bolig er en offent-
lig støttet lejebolig, således 
har beboeren hverken en di-
rekte eller indirekte ejendoms-
ret til boligen” og endvidere, 
”at det reelt er det offentlige, 
der har betalt lånene”. 
Inde i bladet er der nogle ar-
tikler, som imødegår disse på-
stande, og som eksempel viser 
vi, hvorledes Grenhusene er 
finansieret og hvor meget of-
fentlig støtte, der er ydet til 
Grenhusenes opførelse. 
Det viser sig, at der ikke er en 

Kære læser 

eneste kommunal krone i støt-
te til byggeriet, og ej heller 
statsstøtte til selve opførelsen 
af de 158 huse. Men i de før-
ste 14 år modtog Grenhusene 
ydelsesstøtte til betalingen af 
et statslån svarende til 3% af 
opførelsessummen. Det er alt, 
og til gengæld har beboerne i 
Grenhusene i løbet af de sidste 
30 år betalt ca. 4,5 mio kr. i 
tvangsbidrag til Landsbygge-
fonden til dækning af udgifter, 
som det offentlige ellers skulle 
have betalt. 
Så man kan med rette spørge, 
hvem har ydet tilskud til 
hvem og til hvad? 
Velfærdskommissionens po-
stulater er simpelt hen grebet 
ud af den blå luft! 
Red. 
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Det usædvanlige vintervejr har 
blandt andet betydet, at en 
række udendørs arbejder har 
ligget stille i længere tid og 
dermed er blevet forsinket. 
Det gælder først og fremmest 
omlægning af stiarealer med 
tilhørende beplantninger langs 
Claus Petersens Alle 9 – 31. 
Arbejderne skulle efter planen 
være afsluttet inden jul, så her 
kommer det gamle ord om, at 
julen varer lige til påske, til at 
slå til. 
Færdiggørelsen af den store 
containerplads har også truk-
ket ud. 
Bestyrelsen havde en aftale 
med inspektøren om, at de 

Den lange vinter gik sin gang 
pergolaer, der ikke var færdige 
til jul, skulle udsmykkes med 
gran. Desværre smuttede in-
spektøren, inden denne aftale 
kunne blive opfyldt. De sidste 
pergolaer blev ikke færdige, 
og de blev heller ikke julepyn-
tet. Nu bliver der imidlertid 
taget fat om sagen, så vi kan 
blive færdige i løbet af foråret. 
Fugleværnet på svalegangen 
på Gurrevej er blevet etable-
ret , 
 I vintermånederne har maler-
ne haft travlt på vores trapper 
og i kældrene. 
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I år er følgende opgange ble-
vet gennemgået: Claus Peter-
sens Alle, lidt af Hvidovrevej, 
Neergårds Alle og Arn. Niel-
sens Boulv. 
Opgangene bliver besigtiget, 
hvorefter der bliver taget stil-
ling til, om der skal foretages 
hovedrengøring, eller om der 
er behov for reparationer, eller 

Istandsættelse af trappeopgange 

om opgangen skal have en to-
talistandsættelse, og i nogle 
tilfælde er der slet ikke behov 
for nogen af delene. 
I år bliver 8 opgange total-
istandsat. Dette koster 40 – 
50.000 kr. pr. opgang. 
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I forbindelse med bestyrelses-
mødet i februar var bestyrel-
sen på rundgang i bebyggelsen 
for at besigtige en række for-
hold. Her skal følgende omta-
les. 
Dueværn på Claus Petersens 
Alle. 
Igennem tiderne har en række 
beboere opsat net foran deres 
badeværelsesvinduer for at 
forhindre duer og andre fugle i 
at slå sig ned på pladsen foran 
vinduet. De opsatte net er me-
get forskellige, og de fleste af 
dem er heller ikke særlig køn-
ne og nogle direkte defekte. 
Derfor er det blevet besluttet, 
at alle boliger Cl. Petersens 
Alle 9 – 31 skal have opsat et 
net foran badeværelsesvindu-
et. Der er endnu et par ting, 
der skal afklares, inden der 
bliver taget endelig stilling i 
sagen. 

Markvandring 
Den store boldbane ved ANB 
121. 
For en del år siden blev selve 
boldgården nedlagt. Desværre 
havde det udviklet sig til, at en 
stor flok unge, hvoraf flere 
slet ikke boede i bebyggelsen, 
holdt til på banen til langt ud 
på aftenen til stor gene for de 
omkringboende. Derfor blev 
banen nedlagt. Og siden da er 
der ikke sket noget.  
Bestyrelsen har nu bedt 
DAB’s Landskabsarkitektaf-
deling udarbejde et forslag til 
renovering og omlægning af 
området incl. den tilstødende 
legeplads. Det bliver ganske 
givet en dyr sag, og hvornår 
det bliver sat i gang, kan på 
nuværende tidspunkt ikke si-
ges med sikkerhed. 
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Straks efter nytår gik man i 
gang med udskiftningen af 
varmtvandsrørene i afdeling 1, 
og med udgangen af februar 
var man færdig med Hvidov-
revej. Det vil sige ikke helt 
færdige. For man måtte kon-
statere, at den stadig var gal i 
den sidste ende dvs. fra nr. 
324 – 334. Her var forholdene 
ikke tilfredsstillende. Men der 
bliver ikke givet op. Proble-

Halvvejs 

met skal løses, så alle får til-
strækkeligt med varmt vand, 
og måske er det løst i skriven-
de stund. 
Herefter er man gået i gang 
med Claus Petersen Alle, og 
her er man stødt på tilkalkede 
rør, der siger spar to til dem, 
man mødte på Hvidovrevej. 
Man regner stadig med at væ-
re færdige i løbet af maj. 

Claus Petersens Alle. Fremløbsledning på loft. 
Dette rør er 42 millimeter i diameter. 
Åbningen har oprindeligt været 35 mm, 
og hullet er nu kun 10 mm. 
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Kort før jul kom Velfærds-
kommissionens rapport. Den 
var ventet med spænding og 
har efterfølgende været kom-
menteret og debatteret i lan-
dets medier. 
Statsministeren var ikke syn-
derlig tilfreds med den, og det 
er vi i sandhed heller ikke. 
Rapporten er et digert værk, 
og afsnittet om den almene 
boligsektor (og det er jo bl. a. 
os, som bor i Bredalsparken 
og Grenhusene) fylder adskil-
lige sider. 
Der er indtil flere punkter i 
Velfærdskommissionens rap-
port vedr. de almene boliger, 
som er så diskutable, at det er 
nødvendigt med et par kom-
mentarer, og her vil jeg frem-
drage to udsagn. 
 
EJENDOMSRETTEN.  
”Den almene bolig er en of-
fentlig støttet lejebolig, såle-
des har beboeren hverken en 
direkte eller indirekte ejen-
domsret til boligen”. 
Dette synspunkt er med til at 
danne baggrund for et horri-
belt forslag om at inddrage 

Hvem har betalt vores boliger, og hvem 
ejer dem? 

Landsbyggefondens midler i 
den statslige økonomi. Sandt 
er det, at beboeren ikke har 
den direkte ejendomsret til 
boligen. Men det er helt hen i 
skoven at påstå, at der ikke er 
tale om en indirekte ejen-
domsret til boligen. Den en-
kelte almene bolig indgår i en 
almen boligafdeling – i vores 
tilfælde enten Bredalsparken 
eller Grenhusene - som sam-
men udgør et boligselskab, 
som hedder Hvidovre almen-
nyttige Boligselskab. 
Boligselskabet ejer boligerne, 
og de enkelte afdelinger har 
skøde på ejendommene. Da 
man ikke kan beskrive person-
kredsen bag et alment bolig-
selskab bedre end summen af 
de aktuelle beboere, må det 
selvfølgelig være beboerne, 
der kollektivt ejer de boliger, 
de bor i. 
 
FØRER STATSSTØTTE TIL 
EJENDOMSRET ? 
”Den del af huslejen, der går 
til dækning af finansierings-
omkostningerne, tilfalder det 
offentlige – også når lånet til 
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boligerne er færdigbetalt. Det 
er reelt det offentlige, der har 
betalt lånet.” 
Her argumenterer Velfærds-
kommissionen for, at fremtidi-
ge milliardstore indbetalinger 
til Landsbyggefonden, der 
skal sikre, at boligerne forny-
es, forbedres osv, inddrages af 
det offentlige alene med den 
begrundelse, at staten i højren-
teperioder har støttet lånoptag-
ningen. 
Der er ganske enkelt tale om 
ekspropriation. Uanset hvor 
stor statsstøtten har været til 

visse byggerier, har staten 
med sikkerhed aldrig betalt 
100% af lånene, og alene af 
den grund er argumentationen 
forkert. 
 
Når man nærlæser kommissio-
nens forslag om den almene 
boligsektor, er jeg ikke sikker 
på, at ret mange af den million 
danskere, som bor i almene 
boliger, føler sig helt overbe-
vist om, hvis velfærd kommis-
sionen tager vare på.  
 
BJ. 
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Som nævnt hævder Velfærds-
kommissionen, ”at det reelt er 
det offentlige, der har betalt 
lånene”. 
For at afprøve dette udsagn 
har vi undersøgt, hvad det i sin 
tid kostede at bygge Grenhu-
sene, hvordan det blev finan-
sieret, og hvem der har betalt 
lånene. 
Det har krævet et mindre styk-
ke detektivarbejde, men kan 
gennemføres i forhold til alle 
andre almene byggerier, hvis 
man har tid nok og tålmodig-
hed. 
Grenhusene blev bygget 1957-
58 med indflytning i 1958. 
Samlede udgifter 9.023.000 
kr. eller ca. 57.000 kr. pr. hus. 
Finansiering. 

1.prioritet  kr. 2.500.000 
5% p.a. til Østifternes  
Kreditforening. 
2.prioritet  kr. 750.000 5% 
p.a. til Københavns  Hypo-
tekforening.  
3.prioritet  kr. 5.361.000 
6% p. a. statslån. 

      Beboerindskud  411.900 
      kr.  
 
Byggeriet er sket med bag-
grund i ”Lov om byggeri med 
offentlig støtte” fra 14/4 1955. 

Hvem har betalt Grenhusene? 
Denne lov bestemte ikke blot 
om almene byggerier, men om 
hele markedet for byggeri i 
Danmark. For formålet for 
lovgivningen var ”Statens 
støtte til nybyggeriet med hen-
blik på en stabil byggerytme”. 
Det var mere beskæftigelsen 
end selve boligfremskaffelsen, 
der var i fokus. Baggrunden 
herfor var den store ledighed 
blandt bygningshåndværkere, 
især i vinterperioden. 
 
Den offentlige støtte bestod af 
statslån inden for en ramme på 
ca. 300 mio kr. over en 4-årig 
periode, og Grenhusenes stats-
lån på godt 5 mio kr. har bag-
grund i denne bestemmelse. 
Men statslånene kunne også 
ydes til privat byggeri. Både 
parcelhusbyggeri og lejlig-
hedsbyggeri. 
Den statslige støtte bestod i, at 
der i en årrække på et optaget 
statslån blev givet ydelsesstøt-
te. Denne støtte blev givet bå-
de til alment og privat bygge-
ri. Men der var dog en forskel: 
Til alment (eller socialt, som 
det hed den gang) byggeri 
blev der i en årrække givet et 
ydelsestilskud på 11 kr. pr. 
kvm. pr. år. Det tilsvarende 
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tilskud var for private parcel-
huse og privat lejlighedsbyg-
geri 8 kr. pr. kvm. pr. år. Der 
blev altså givet en oversky-
dende støtte på 3 kr. pr. kvm. 
til det almene byggeri. 
Herudover modtog Grenhuse-
ne også lidt ydelsesstøtte i et 
antal år, fordi der var tale om 
vinterbyggeri, men dette gjaldt 
også privat byggeri 
 
Den offentlige støtte til Gren-
husene har altså udelukkende 
bestået i, at der i en periode 
på 14 år fra 1960 til 1973 er 
givet støtte til at betale ydel-
serne på statslånet 
For hele perioden har støtten 
udgjort 1.580.000 kr. Hvis 
Grenhusene havde været pri-
vat ejede parcelhuse, var der 
også blevet givet støtte, men 
kun 1.149.000 kr. 
Så den egentlige støtte til 
Grenhusene har udgjort 
431.000 kr. 
Der er derfor tale om stats-
støtte, men den må siges at 
være meget beskeden. Tilba-
gediskonteret til opførelses-
tidspunktet svarer det til 3% af 
opførelsesprisen 
 
Til gengæld har Grenhusene 
betalt tvangsbidrag til Lands-
byggefonden siden 1970, og 

når trækningsretten trækkes 
fra, har bebyggelsen i løbet af 
de sidste 30 år betalt ca. 4,5 
mio  kr. til løsning af opgaver, 
som ellers skulle have været 
betalt af det offentlige 
 
Pr. hus ser regnestykket sådan 
ud:  
Modtaget statsstøtte godt 
27.000 kr. 
Betalt i særskat til Landsbyg-
gefonden i løbet af 30 år små 
30.000 kr, eller næsten 1000 
kr. om året. 
 
Så man kan med rette spør-
ge: hvem har givet tilskud til 
hvem og til hvad? 
 
NB NB. 
Læg mærke til, at der ikke er 
en eneste kommunal krone i 
Grenhusene. 
Beboerindskuddet var uhørt 
højt, hele 6% af anskaffelses-
summen. 
I parentes kan det bemærkes, 
at Grenhusene, hvis det havde 
været et privat byggeri, i den 
14 års periode, hvor man mod-
tog ydelsesstøtte, ville have 
givet ejerne et rentefradrag på 
selvangivelsen på over 5 mio 
kr. 
   red. m. fl. 
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I løbet af 2005 har Grønt Ud-
valg arbejdet videre med for-
nyelse af træer, buske og lege-
pladser i det store grønne 
parkområde, som Bredalspar-
ken består af. Det er blevet til 
mange gennemgange i de 
grønne områder og mange 
møder med ejendomsfunktio-
nærerne, som udfører langt 
hovedparten af arbejdet med 
både drift og plantninger. 
 
De store træer er ét af de ele-
menter, der er karakteristisk 
for en parkbebyggelse, og i 
parkplanen for Bredalsparken 
har man for længst fastlagt, at 
træer som fældes, skal erstat-
tes af nye. Der er blevet fældet 
mange store træer i perioden, 
og der er blevet plantet mindst 
lige så mange nye!  
Nogle gange kan man tydeligt 
se, at et træ er nyplantet, fordi 
der står 2-3 opbindingspæle 
ved træet, men andre gange er 
det helt skjult, fordi der an-
vendes en særlig underjordisk 
opbinding, som fikserer rod-
nettet og dermed støtter træet, 
uden at det kan ses over jor-
den. 

Udvikling i det grønne  
og legepladserne 

Mange af de store gamle bu-
sketplantninger er også kom-
met under luppen. Det er vig-
tigt for Grønt Udvalg, at bebo-
erne kan føle sig godt tilpas og 
færdes trygt langs stierne, og 
derfor kan det ikke nytte no-
get, at store busketter vælter 
ind over én og skygger for be-
lysningen. Langs de fleste sti-
forløb er plantningerne blevet 
åbnet op og der er klippede 
hække eller lave bundplant-
ninger, som sikrer et bedre 
overblik. Flere steder bliver 
den eksisterende beplantning 
suppleret med nye blomstren-
de buske, så der bliver flere 
oplevelser undervejs. 
 
På den store græsplæne er for-
nyelsen af beplantningstunger-
ne i fuld gang. Det er de store 
kraftige busketter, som børne-
ne boltrer sig i – og det skal de 
fortsat kunne. Mange træer er 
fjernet og erstattet af nye, de 
mellemstore træer bliver stå-
ende og busklaget bliver fuld-
stændigt fornyet.  
2. etape er nu udført, og der er 
bl.a. indplantet nogle af de 
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”klassiske” Bredalspark-arter: 
Syren, forsythia og liguster. 
Dermed er der her lagt grun-
den for de næste 50 års bu-
sketter! 
 
Området i sydvest ved Arnold 
Nielsens Boulevard 177 er 
blevet fuldstændigt fornyet. 
Her er den tidligere beplant-
ning erstattet med nye træer 
og blomstrende buske, der er 
lavet en ny lille græsplæne 
med terræn, legepladsen er 
renoveret, der er kommet ny 
tørregård og området er gene-
relt blevet meget mere indby-
dende og hyggeligt. 
 

Legepladserne er inde i en fa-
se, hvor nogle af de ”gamle” 
legeredskaber er opsat for 12-
15 år siden, og det betyder at 
de er ved at være nedslidte. 
Når legepladserne renoveres 
bliver faldunderlagene om-
kranset af afbarkede træstam-
mer, som samtidig kan indgå 
som en del af legen. Grønt 
Udvalg arbejder på, at der for 
hvert delområde i Bredalspar-
ken er én stor legeplads og 
flere mindre, således at børne-
ne ikke absolut skal krydse en 
vej for at komme til en lege-
plads. 
 
Grønt Udvalg 
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0 – 4 år 
L. J. Ingala og Mathias Pedersen 
Olivia Simonsen og Rebecca Thorup 
 
5 – 7 år 
Anders Knudsen og Martin Kirkegård 
 
8 – 14 år 
Mathias Knudsen og Kian Petersen 
 
Mest kreative udklædning:   Gustav 
Sjoveste udklædning:    Casja 
Flotteste udklædning:   Hanna 

Årets kattekonger & kattedronninger 
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Landsbyggefonden har været 
meget omtalt både i skrift og 
tale bl. a. i bestyrelsens beret-
ning på afdelingsmødet i no-
vember. Bestyrelsen får fra tid 
til anden spørgsmål om, hvad 
Landsbyggefonden er for en 
størrelse, så her følger en kort 
redegørelse. 
 
Formål 
Landsbyggefondens formål er 
at modernisere og udvikle de 
almene boligområder og at 
medvirke til nybyggeri. Fon-
den giver bl. a. støtte til finan-
siering af renoveringer, byg-
geskader, huslejesikring, be-
boerrådgivere og kvarterløft. 
 
Bidrag fra gamle afdelinger 
Landsbyggefonden får faste 
bidrag fra visse boligafdelin-
ger, der er opført før 1963, og 
desuden bidrager alle byggeri-
er, der er opført før 1970 med 
et arealbestemt beløb, der lø-
bende reguleres. 
60% af dette beløb kan bolig-
afdelingerne selv disponere 
over (den såkaldte træknings-

Landsbyggefonden kort og godt 

ret) til delvis finansiering  af 
moderniseringsarbejder i be-
byggelsen. 
 
Færdigbetalte lån 
Når en boligafdeling har fær-
digbetalt de oprindelige lån 
optaget i forbindelse med byg-
geriets opførelse, skal man 
fortsætte med at betale et til-
svarende beløb. Nu går penge-
ne ikke længere til kreditfore-
ningerne, men til Landsbygge-
fonden (i øjeblikket bliver 
halvdelen af beløbet i det lo-
kale boligselskabs dispositi-
onsfond). 
Indbetalingerne fra afdelinger 
med færdigbetalte lån var i 
2004 på 92 millioner kroner. I 
2010 vil beløbet være 755 mil-
lioner kroner, og i 2020 vil 
beløbet være på 1,9 milliarder 
kroner. 
 
 
 
 
 
 
 

N
S
a
d
k
u
H
s
f
b
i
A
t
s



 17 

Nybyggeri 
Siden 2002 og med udgangen 
af dette år har Landsbyggefon-
den betalt knap 8 milliarder 
kroner til refusion af statens 
udgifter til nybyggeri. 
Herudover skal fonden i år 
støtte renovering og sociale og 
forebyggende indsatser i pro-
blemramte boligområder med 
i alt ca. 2,8 milliarder kroner. 
Alt sammen vedtaget i Folke-
tinget i forbindelse med de 
sidste års boligforlig. 

Hvad bidrager Grenhusene 
og Bredalsparken med ? 
Bredalsparken betaler i alt ca. 
5 millioner i 2006 til Lands-
byggefonden. Heraf udgør 
egen trækningsret ca. 2,9 mil-
lioner kroner. 
Grenhusene betaler ca. 
650.000 kr. i indeværende år, 
og trækningsretten udgør ca. 
390.000 kr. 
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En dag i januar 2006 fik ejen-
domskontoret en fejlmelding 
på en vaskemaskine i et af vo-
res vaskerier. 
 
Vi sendte vores egen vaskeri-
mand derhen og han måtte 
desværre konstatere, at der var 
udøvet hærværk på maskinen. 
 
Maskinen var åbenbart gået i 
stå midt i vasken og brugeren 
kunne derfor ikke få lågen op 
og dermed ikke sit tøj ud. 
 
HVAD GØR MAN SÅ ???? 

Hærværk på vores vaskemaskiner 

Åbe
hiv 

Vedkommende hentede et ko-
ben eller lignende og fik på 
denne måde lågen op. Den 
blev desværre ødelagt og skul-
le udskiftes. Pris kr. 4.363,50. 
 
Dette kunne have været und-
gået, hvis man havde ringet til 
ejendomskontoret eller efter 
arbejdstid, til vagthavende, 
som enten ville komme eller 
havde forklaret dig, hvordan 
du kunne åbne lågen. 
 
Det er ærgerlige penge at 
komme af med og der er jo 
kun os selv til at betale. 
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Åben denne lem og 
hiv i ringen 

Vi har taget et par billeder af 
maskinen og de skulle gerne 
illustrere, hvordan du kan åb-
ne maskinen uden at bruge 
hærværk. 
 
Til venstre på maskinen sidder 
der en lille lem, som du kan 
åbne. Når du har åbnet denne, 
er der en ring, du kan trække i 
og ”vupti”, lågen springer op 
og du kan få dit tøj ud. Du be-
des derefter sætte en fejlmel-

dingsseddel på maskinen samt 
ringe til ejendomskontoret, 
hvorefter den vil blive repare-
ret. 
 
Det er da nemt. 
 
Venlig hilsen 
EJENDOMSKONTORET 
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Nye råderetsregler for Gren-
husene blev vedtaget på bebo-
ermødet i november, og nu er 
Bredalsparkens også blevet 

NYE RÅDERETSREGLER 

godkendt. Det skete på et eks-
traordinært afdelingsmøde d. 
25. januar, hvor fremmødet i 
øvrigt var meget beskedent. 

Ny beboerinformation 
De nye råderetsregler findes i 
den nye udgave af ”Beboer-
information”, som er blevet 

uddelt til alle husstande i janu-
ar og marts. 
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Det vil næppe være klogt at 
hævde, at dette udsagn er 
sandt. I stedet skal mundheldet 
nok nærmere henføres til den 
muntre afdeling - selv om den 
halvdel, der angår april, jo be-
stemt er rigtig. April måned er 
kendetegnet ved hyppige pas-
sager af lavtryk og fronter. 
I forårets løb tager opvarmnin-
gen til især i Syd- og Mellem-
europa. Overgangen mellem 
den varme og den kolde luft 
vil derfor rykke nordpå. Lav-
tryksbanerne får en nordligere 
kurs og passerer Danmark 
med meget omskifteligt vejr 
til følge. 

”Aprilsvejr og unge piger er  
ikke til at stole på” 

Næppe tilfældigt beskriver 
digterne april som ”måneden 
med de mange ansigter, for 
slet ikke at tale om historien 
om, hvordan Skaberen tildelte 
årets måneder deres respektive 
vejr. Ifølge beretningen stod 
april tilbage som den sidste i 
køen uden noget vejr. Skabe-
ren besluttede derfor, at de 
øvrige måneder hver især 
skulle give april noget af deres 
vejr. April fik på den måde en 
skøn blanding af hele årets 
vejr. Historien er rigtig sød, 
fordi det netop er sådan, vi 
opfatter april. 

- Og så var der lige det 
med pigerne… 
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Visdomsord 
 

En professor stod foran sit hold med en del effekter foran sig. 
Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort tomt syltetøjsglas, som 
han fyldte med sten, som var ca. 5 cm i diameter. 
Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurte han de studerende: "Er 
glasset fyldt nu?" 
Alle var enige om at det var det. 
Så tog professoren nogle småsten frem, dem puttede han ganske forsigtigt ned 
i glasset, imens han rystede det, derved faldt de små sten ned igennem spræk-
kerne imellem de store sten. 
Da glasset var proppet til kanten, spurte han de studerende igen, "Er glasset 
nu fyldt?" 
Alle var enige om at nu var det fyldt. 
Da professoren nu tog en pose med sand frem grinede de studerende, for pro-
fessoren kunne jo sagtens hælde den del sand ned mellem sprækkerne, der 
stadigt var mellem de store sten og småstenene, han fyldte nu glasset helt op 
med sand. 
"Nu!" sagde professoren "Vil jeg gerne have, at i forestiller jer at dette glas er 
jeres liv!" 
De store sten, er de betydningsfulde ting i jeres liv, - familien, kæresten/
ægtefællen, børnene, jeres helbred - altså ting, som hvis I mister alt andet, end 
netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt. 
Småstenene er så andre knap så vigtige ting, så som jobbet, dit hus, din bil. 
Og sandet er alt andet. 
"Se! Hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til småsten og 
store sten. Det samme gælder for jeres liv, hvis i bruger alt jeres tid og energi 
på små ubetydelige ting, så bliver der ikke plads til de store og betydningsful-
de ting. 
Hav' altid fokus på hvilke ting, der er vigtige for netop dig, så dit liv bliver 
lykkeligt. Leg med dine børn, afsæt tid til lægebesøg, så helbredet altid er i 
orden. Gå i byen med din partner, og alligevel vil der fortsat være tid til at ta-
ge på arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet "sand og småsten" 
"Fyld dit liv med store sten - ting der virkeligt betyder noget. Hold styr på 
hvad der skal prioriteres som store sten. Resten er jo bare sand!" 
Professoren kikker nu hen over de studerende, tager en øl frem, og hælder 
ganske forsigtigt en hel øl ned i de sidste små mellemrum mellem sandet, 
småstenene og de store sten. 
Han vender sig mod klassen og siger: "Og moralen er! Lige meget hvad fan-
den, der sker i dit liv, er der altid plads til en øl!" 
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Nye kurser: 
IT-gruppen afholder igen 
kurser. De foregår på 
følgende datoer: 
 

Outlook Express: 
Den 20. og 27. april kl. 
19.00 (kurset løber over 
begge aftener) 
 

Windows XP: 
Den 5. april kl. 19.00 
 
Begge kurser afholdes i IT-
gruppens lokaler, Berners 
Vænge 18, kld. 
Tilmelding foretages på 
hjemmesiden. 
 

Nyt på hjemmesiden 
Mail til 
afdelingsbestyrelsen og 
udvalgene. 
Det er nu muligt at maile 
direkte til bestyrelse og 
udvalg. På hjemmesiden 
under Kontakt: Bestyrelsen 
og under Kontakt:Udvalg 
kan man maile direkte til 
bestyrelsen. 

NYT FRA IT 

Fejlmelding vedr. boligen 
På hjemmesiden under 
Kontakt:Fejlmelding kan 
man nu udfylde et skema 
med de fejl, man har 
konstateret i sin bolig og 
maile det til 
ejendomskontoret. 
 
IT 

Når du skal meddele ejen-
domskontoret at der er opstået 
et problem i din bolig, kan du 
vælge at henvende dig person-
ligt på ejendomskontoret eller 
telefonere. 
Men, du kan også kontakte os 
pr. mail. Så skal du kontakte 
os via Bredalsparkens hjem-
meside, hvor der er en kontakt 
til ejendomskontoret. 
Altså,  brug hjemmesiden og 
ikke vores direkte mailadres-
se, når du skal fejlmelde noget 
i din bolig. 
 
Ejendomskontoret 
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Bestyrel
 
Karen B
Arn. Niel
Tlf.: 3649
 
Inge Brin
Berners V
Tlf.: 3649
 
Kjeld Ga
Hvidovre
Tlf.: 3677
 
 
Udvalg
 
Grenhus

 
Grønt Ud

 
Medieud
 
Vedligeh

 
Soku-/Ko

 
IT-grupp

 

bytteservice 
HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

Gurrevej 2 værelses 3 rum 3677 6647 
2063 7749 

Gurrevej 2 værelses 
72 m2 m/have 

GH (helst en yderbolig 
til Anb) 

3649 8520 

Berners Vænge 
st.etagen 

3 værelses på 78 
m2 

4 ell. 5 værelses på Ber-
ners Vænge, Sognegårds 
Alle ell. Cl. Petersens 
Alle, Grenhusene 

3678 9059 
4015 9059 

Som bekendt er det ikke tilladt 
at holde hund (og kat) i Bre-
dalsparken, men hvordan med 
besøg og eventuel pasning af 
en hund? 
På given foranledning skal vi 
her præcisere, hvad der er 
gældende regler med hensyn 
til besøg og pasning af hund.  
Besøg af hund må ikke fore-
komme jævnligt, ej heller læn-
gerevarende eller gentagne 
besøg. 
Pasning er ikke tilladt. Kun 
korte og sjældne besøg er til-
ladt. 

Besøg af husdyr 
Reglerne er baseret på bag-
grund af diverse retssager om 
husdyrhold. 
 
Bestyrelsen 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen  
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181 Berners Vænge 30, 2.th 
Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3649 2995 
 
Inge Bringskov Poul Johnsson Connie Weis 
Berners Vænge 1, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 9542 Tlf.: 3649 0705 Tlf.: 3678 7320 
 
Kjeld Galler Knud Wejlgaard Knudsen Bo Volfing 
Hvidovrevej 322, 3.tv Gurrevej 30, st.tv Grenhusene 96 
Tlf.: 3677 9413 Tlf.: 3649 4209 Tlf.: 3678 6977 
 
 
Udvalg 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kjeld Galler, 
 Knud Wejlgaard Knudsen 
 
Medieudvalg: Poul Johnsson (f) 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler,  
 Poul Johnsson 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen, 
 Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge 
 Bringskov, Vibeke Nielsen 
 
IT-gruppen: Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,  
 Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,  
 Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup 
 
 Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende 
 IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld.  
 hver tirsdag ml.l kl. 1830-2100 .   
 Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl. 1830-2100 på tlf. 7741 5151 
                                        weekend ml.kl. 1300 –1500  
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KLUBBER I BREDALSPARKEN 
 

Billardklubben, Berners Vænge 19 
Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: 3678 6231 
 
Bredalsparkens Dartklub ”Tab & Vind”, Hvidovrevej 308 
Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: 3678 9244 
 
Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 
Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: 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: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177, 2.tv, tlf.: 3678 1606 
 
Hobbyklubben, Gurrevej 46 
Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th. , tlf.: 3649 0705 
 
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.: 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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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.  Kell Schjern Smidt  

Kontorassistent  Karin Degnebolig 
Kontorassistent  Tanja Eriksen 
  
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000 
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk 
 
 Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i 
perioden 
 
Hverdage 1830—2100  
Weekend 1300—1500          på t l f .: 7741 5151 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejl-
melding af telefon                   
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TIL BEBOERNE I GRENHUSENE 
 
 
OPRYDNINGS- OG BESKÆRINGSDAG 
 
På grund af det langvarige vintervejr er datoen ændret. 

 
SØNDAG D. 26. MARTS KL. 1000 

 
Der ligger en hel del affald i arealerne imellem husene, så der er brug for, at så 
mange som muligt møder op denne søndag og er med til at få renset ud i fæl-
lesarealerne. 
 
Vi mødes som sædvanligt kl. 10 i Fællesgrenen, og efter en lille 
”morgenfrisker” begynder vi med oprydningen. 
 
Bagefter er der så mulighed for beskæring langs ens egen havemur og foran 
vinduet, hvis der er behov for dette. Man må beskære i en afstand op til 1 me-
ter fra hus eller havemur. 
 
Kl. 13.00 serveres der dejlig varm suppe i Fællesgrenen. 
 
NB: Husk at vi denne dag er gået over til sommertid. 
 
 
 
 
Venlig Hilsen 
Grenhusudvalget  

 
 


