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”Med velstand og frihed  
 følger et ansvar. 
 Det ansvar 
 skal ikke forvaltes på at 
 læse indretningsblade” 



 3 

Den 15. oktober 1946 mødtes repræsentanter fra DAB med re-
præsentanter fra Hvidovre Sogneråd og stiftede Hvidovre almen-
nyttige Boligselskab. 
Boligselskabets runde dage har vi aldrig gjort ret meget ud af. Det 
er Bredalsparkens og Grenhusenes runde dage, vi markerer. Sidst 
i 1999, da Bredalsparken fyldte 50 år, og om to år bliver der igen 
fest i gaden, når Grenhusene fylder halvtreds. 
Men hvordan begyndte det hele, og hvorfor kom der til at ligge 
en bebyggelse netop her? Det kan du læse lidt om i nedenstående 
artikel. 

Hvidovre almennyttige Boligselskab  
fylder 60 år 

For de fleste var det som at 
vinde i lotteriet at få en lejlig-
hed i årene efter Den anden 
verdenskrig. I de københavn-
ske omegnskommuner forsøg-
te man at afhjælpe bolignøden 
ved at sætte et omfattende bo-
ligbyggeri i gang. 
Hvidovre Sogneråd var posi-
tivt indstillet over for tanken 
om almennyttige boliger, og 
de nye boliglove muliggjorde 
et omfattende almennyttigt 

boligbyggeri i Hvidovre. På 
mindre end 15 år opførte en 
række almennyttige boligsel-
skaber omkring 4.000 boliger 
fordelt på omkring 15 bygge-
rier, hvor Bredalsparken var 
den største med sine ca. 1400 
boliger. 
Bredalsparken blev opført på 
størstedelen af den gamle 
gårdparcel, som tilhørte Bre-
dalsgården. 

Hvidovrevej år 1950 
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Gården havde syv ejere fra 
udstykningen i 1779 til den i 
1904 blev solgt til et aktiesel-
skab. 
Blandt ejerne er der grund til 
lige at omtale Johan de Neer-
gaard, der på trods af, at han 
kun ejede gården i to år, er 
kommet til at lægge navn til 
Neergaards Alle 

 
Den første udstykning fra går-
den foregik ved årsskiftet 
1900/1901, hvor fem tønder 
land blev skilt fra. Køberen 
var Lorry Feilberg, grundlæg-
geren af etablissementet Lor-
ry. Han anvendte den store, 

hvide villa som landsted. 
Hvidborg, som huset kom til 
at hedde, må siges at være 
Hvidovres eneste egentlige 
landsted. 
 
I 1904 blev Bredalsgården 
solgt til et lille aktieselskab, 
som drev gården ved forpagt-
ning frem til 1948, hvor den  

 
blev solgt til det nystiftede 
Hvidovre almennyttige Bolig-
selskab Landbruget på Bre-
dalsgården fortsatte endnu 
nogle år, og de første beboere 
i Bredalsparken oplevede 
landbruget på nært hold. 
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Bredalsparken i midten af halvtresserne. Gurrevej og Arn. Nielsens Boule-
vard eksisterer ikke. 
Midt i billedet er Bredalsgården og Hvidborg. 
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Hvidovre almennyttige Bolig-
selskab, som er Bredalspar-
kens bygherre, blev dannet i 
1946 som et datterselskab af 
DAB. Denne selskabsform var 
med til at sikre en tæt tilknyt-
ning til kommunen, som traf 
bestemmelse om mangt og 
meget i forhold til det sociale 
byggeri, såvel økonomisk ved 
at udstede kommunegaranti, 
som styringsmæssigt med hen-
syn til byggeplaner, kloakker, 
veje osv., samt boliganvis-
ningsretten ved udlejningen. 
Denne tilknytning afspejlede 
sig også i bestyrelsessammen-
sætningen: 2 repræsentanter 
for sognerådet, 3 repræsentan-
ter for DAB. I slutningen af 
1949 blev rollerne byttet om, 
således at kommunen fik 3 

pladser. Borgmester Toft Sø-
rensen blev boligselskabets 
første formand. 
 
Boligselskabet lod en kyndig 
og socialt engageret arkitekt, 
Eske Kristensen, lave en sam-
let plan for arealet.Opførelsen 
af Bredalsparken foregik eta-
pevis og strakte sig over en 
periode på mere end ti år. De 
fire sydligste blokke i afdeling 
1 blev tegnet af Emil Hansen, 
som også projekterede den 
planlagte rækkehusbebyggelse 
langs Gurrevej og dele af Arn. 
Nielsens Boulevard. Men ræk-
kehusbebyggelsen blev som 
bekendt aldrig realiseret. I ste-
det for blev der opført lange 
etageblokke, hvilket Eske Kri-
stensen var meget imod. 

Der var flere børn end træer i Bredalsparken. 
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Et af de vigtigste punkter på 
afdelingsmødets dagsorden d. 
16. november, måske det vig-
tigste, er behandlingen og ved-
tagelsen af budgettet for 
2007/08, som afgør, hvad hus-
lejen skal være efter 1. april 
næste år. 
I forbindelse med godkendelse 
af budgettet, bliver også vedli-
geholdelsesbudgettet god-
kendt. 
Ud over en mængde løbende 
vedligeholdelsesarbejder så-
som udvendig maling vil bud-
gettet også indeholde nogle 
større arbejder. 
Miljøforbedringer Gurrevej 1- 
137. 
3. og sidste del af en forskøn-
nelse og forbedring af arealer-
ne foran boligblokken omfat-
ter ny flisebelægning, ny bede 
og et par ting mere. 
Renovering af boldbaneanlæg-
get ved Arn. Nielsens Boulv. 
107 – 121. 
For snart mange år siden blev 
boldbanen nedlagt og har nu i 
en længere årrække henligget 

Større vedligeholdelsesarbejder og  
fornyelser/moderniseringer 2007 

som noget ikke særligt kønt. 
Planen er at omlægge arealet, 
så det sammen med legeplad-
sen ved siden af bliver et 
smukt og spændende område 
for børnene. 
Reparation af altangange. 
Vi må også forudse, at der kan 
blive en del reparationsarbej-
der især på svalegangen på 
den korte boligblok på Arn. 
Nielsens Boulevard. 
 
Som særlige punkter på dags-
ordenen til afdelingsmødet vil 
der være forslag om følgende 
arbejder. 
Udskiftning/modernisering af 
el-installationer i lejligheder-
ne.  
På sidste års afdelingsmøde 
blev det på forslag fra en be-
boer vedtaget, at bestyrelsen 
skulle arbejde videre med sa-
gen og vende tilbage med et 
løsningsforslag til næste afde-
lingsmøde. 
Isolering af lofter. 
Loftsisoleringen er meget be-
skeden bort set fra de bolig-
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blokke, der for en del år siden 
fik nyt tag. 
Derfor vil bestyrelsen stille 
forslag om, at der afsættes et 
fast beløb pr. år til ny isolering 
på husblokkenes lofter. 
Udvidelse af beboerhuset. 
Der vil også være et forslag 
fra bestyrelsen om en beske-
den udvidelse af beboerhuset, 
så adgangs- og garderobefor-
holdene bliver forbedret. 
 

I øvrigt…. 
- bliver der i løbet af efteråret foretaget hovedrengøring i alle 
stor- og klatvaskerier. 
- fortsætter vi med istandsættelse af trappeopgangene og hoved-
rengøringen af trapperne bliver systematiseret og udvidet. 
- bliver fodhegnene langs parkeringspladserne på Gurrevej lige 
numre udskiftet med sten. 
 

Citatet på side 2 er af fotogra-
fen Jan Grarup. Han er en ver-
denskendt, prisbelønnet, dansk 
krigsfotograf, som netop har 

Jan Grarup 

udgivet en smuk, men uro-
vækkende fotobog om krig og 
sult og verdens glemte flygt-
ninge. 
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…... Boligforliget i 1966?? 
I januar 2006 var det 40 år si-
den, at den socialdemokratiske 
mindretalsregering indgik et 
boligforlig med VKR, som af 
mange er blevet kaldt skelsæt-
tende for den struktur, bolig-
markedet har i dag. Det er for 
så vidt både rigtigt og forkert. 
Rigtigt, fordi der i 1966-
forliget blev givet adgang til at 
oprette ejerlejligheder i det 
hidtidige private udlejnings-
byggeri. Boligsikringen blev 
indført, og der blev oprettet en 
Landsbyggefond. 
Forkert, fordi det helt store 
spørgsmål om ligestilling mel-

Husker du…. 
lem ejere og lejere stort set 
fortsatte uændret til ejernes 
fordel. 
En meget stor del af de private 
udlejningsboliger er siden da 
blevet udstykket til ejerlejlig-
heder, og Landsbyggefonden 
hører vi jævnligt om, når sta-
ten forgriber sig på fondens 
midler. Denne gang i forbin-
delse med finansloven, hvor 
der er lagt op til, at fonden 
skal bidrage med over 3 mia 
kroner til nybyggeri først og 
fremmest af ældre- og pleje-
boliger, hvilket aldrig har væ-
ret hensigten med fondens 
midler. 
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Den store containerplads har 
fået nye åbningstider. Hidtil 
har der været åbent to timer 
lørdag og søndag. Imidlertid 
har benyttelsen af pladsen i 
weekenderne været meget be-
skedent. Derfor er det blevet 
besluttet, at pladsen kun skal 
have åbent søndag kl. 11 – 
12. 

Ændrede åbningstider for  
Containerpladsen 

Hvis det viser sig at være for 
lidt, bliver det taget op til ny 
vurdering. 
 
Bestyrelsen 
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Vi har tidligere haft glasfor-
sikring i afdelingerne, men 
ikke kummeforsikring. 
 
I din egen indboforsikring 
hænger glas- & kummeforsik-
ring som regel sammen og 
derfor har vi nu ændret ejen-
domsforsikringen til at omfat-
te både glas- & kummeforsik-
ring. 
 
Så tjek lige din indboforsik-
ring, da du nu på den kan af-

Nye forsikringsbetingelser 

OBS - OBS - OBS 

bestille glas- & kummefor-
sikring, så du ikke er dob-
beltforsikret. 
 
Vi er altså nu forsikret, hvis 
du er så uheldig at tabe noget 
i vasken eller toilettet, så det 
går i stykker. 
 
Fremover skal du kontakte 
ejendomskontoret, hvis uhel-
det er ude. 
 
EJENDOMSKONTORET 
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Hvert år udkommer der en så-
kaldt KÅS-statestik, som for-
tæller noget om de mennesker, 
der bor i et bestemt område, 
og på den måde, kan vi også 
få noget at vide om os selv.  
Udviklingen fra de foregående 
år fortsætter: vi bliver færre 
og ældre. 
Det berømte generationsskifte 
er ikke slået igennem, og det 
kan der være flere forklaringer 
på. Vi lever længere, der er 
mange 3-værelses boliger, 
hvilket kombineret med de 
gode lånemuligheder får yngre 
familier til at flytte. Venteti-
den på en tilstrækkelig stor 
bolig er simpelt hen for lang. 
 
Der bor 2314 mennesker i 
Bredalsparken, en lille ned-
gang i forhold til de foregåen-
de år. 
25% er 65 år eller derover 
(hvilket er en lille stigning), 
og hele 45% eller næsten halv-
delen af dem, der bor i bebyg-
gelsen, er 50 år og derover. 
Til gengæld kniber det med 
børnene. Kun 7% er under 7 
år, og kun en femtedel er un-
der 18 år. 

Hvem er det, der bor i Bredalsparken? 

Den almindeligste husstand er 
”enlige uden børn”. I over 
halvdelen af vores boliger bor 
der kun en person, medens 
kun hver tiende bolig er bebo-
et af ”par med børn”. 
 
.....hvad så med Grenhusene? 
 
Der bor 352 mennesker i 
Grenhusene. Et fald på små 
10% over de sidste 5 – 6 år, og 
det er helt tydeligt, at gennem-
snitsalderen år for år bliver 
højere og højere. 
For 5 år  siden var  40% over 
50 år, nu er det 48%. 
Den almindeligste husstand er 
”par uden børn”, men også 
”enlige uden børn” udgør en 
ganske stor del. 
Hvad med børnefamilierne? 
Der er børn i hvert fjerde hus-
stand, hvilket svarer til kom-
munen som helhed. 
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Det særlige afdelingsmøde for 
Grenhusene afholdes i år ons-
dag d. 29. november, og det 
bliver ikke på Gungehussko-
len, som det plejer at være, 
fordi salen er lukket. I stedet 
for har vi fået fat i kantinelo-
kalet på Gungevej 12. Så bli-
ver der heller ikke så langt 
hjem! 
 
Allerede nu kan vi afsløre, at 
der i hvert fald bliver følgende 
emner at tage stilling til. 
Legepladser. 
Det store legeredskab ved si-
den af boldbanen er kaput, og 
den ene halvdel bliver allerede 
fjernet nu, måske det hele. På 
afdelingsmødet vil der blive 
fremlagt forskellige forslag til 

Grenhusenes afdelingsmøde 

nyindretning, som forsamlin-
gen skal tage stilling til. 
Afrensning af betonmure. 
Betonmurene, især de fritstå-
ende havemure er beklædt 
med alger i forskellige farver. 
Nogle vil betegne det som pa-
tina, mens andre synes, at det 
er direkte grimt. Grenhusud-
valget vil på mødet fremlægge 
forslag til afrensning af mure-
ne. 
Udskiftning af den lodrette 
jalousibeklædning. 
Den lodrette træbeklædning på 
de sydvendte gavle er flere 
steder i mindre god stand. Ud-
valget er ved at undersøge 
hvilke løsningsmuligheder, 
der findes. Måske er der noget 
klar til afdelingsmødet. 



14 



 15 



16 

 
Bestyrel
 
Karen B
Arn. Niel
Tlf.: 3649
 
Inge Brin
Berners V
Tlf.: 3649
 
Henning
Grenhus
Tlf.: 3649
 
 
Udvalg
 
Grenhus

 
Grønt Ud

 
Vedligeh
 
Soku-/Ko

 
IT-grupp

 

AErådet har i samarbejde med 
Boligselskabernes Landsfor-
ening udarbejdet en rapport 
om uligheden i Danmark. For-
målet med rapporten er at be-
lyse den stigende ulighed i 
Danmark med særlig fokus på 
boligmarkedet. Vi har plukket 
et uddrag fra rapportens sam-
menfatning. 
Siden midt i 1990’erne er den 
økonomiske ulighed steget i 
Danmark. Den stigende ulig-
hed viser sig blandt andet ved, 
at boligejerne har haft en væ-
sentlig større indkomstfrem-
gang end lejere – herunder 
specielt lejere, der bor i alme-
ne boliger. 

Stigende ulighed i Danmark 

I 1993 havde boligejere 18 
procent højere disponibel ind-
komst end beboere i almene 
boliger. I 2003 var forskellen 
steget til 35 procent. 
Den stigende økonomiske 
ulighed mellem boligejere og 
personer, der bor i en almen 
bolig, viser sig desuden ved, at 
formuen er steget væsentlig 
mere for boligejere end for 
lejere. 
Siden 1996 er nettoformuen 
for boligejere steget med 
136.000 kr., mens beboere i 
den almene sektor kun har op-
nået en stigning på 10.000 kr. 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard Knudsen 
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22,1.th Gurrevej 30, st.tv 
Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 2343 2720 Tlf.: 3649 4209 
 
Inge Bringskov Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen 
Berners Vænge 1, 2.tv Grenhusene 181 Berners Vænge 30, 2.th 
Tlf.: 3649 9542 Tlf.: 3678 5019 Tlf.: 3649 2995 
 
Henning Davidsen  Connie Weis 
Grenhusene 22  Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 6620  Tlf.: 3678 7320 
 
 
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 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler,  
 
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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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 perio-
den 
 
Hverdage 1830—2100  
Weekend 1300—1500          på tlf.: 7741 5151 
 
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmel-
ding af telefon                   

  på tlf.: 7022 0304 

Billardk
Formand
 
Bredals
Formand
 
Bredals
Formand
 
Bredals
Formand
 
Design F
Formand
 
Hobbyk
Formand
 
Klub 13,
Formand
 
Motions
Formand
 
Nyttehav
Formand
 
Pension
Formand
 
Petanqu
Formand
 
Rullestu
Formand
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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 20, st.th, 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  
 
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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EFTERÅRETS AFDELINGSMØDER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR  
BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE 

TORSDAG D. 16. NOVEMBER 2006 KL. 1900  
I MEDBORGERSALEN 

 
 

SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR  
GRENHUSENE 

ONSDAG D. 29. NOVEMBER 2006 KL. 1900  
I KANTINEN GUNGEVEJ 12 

 


