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”Når solen forgylder med gavmilde kast 
og solsoppen ender med snuen 
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på toppen af nissehuen 
forkælede nynner vi sommerens vals 
at nu har vi fundet noget nyt, det er træls… 
Så er det endelig sommer i Danmark 
og bølgen skubber mig venligt mod land 
så er det endelig sommer i Danmark”. 
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Bredalsparkens Ældrecenter blev indviet 

mandag den 14. september 1987 

Et rart sted at være 
I mandags fik de lidt ældre beboere i Bredalsparken og Grehuse-
ne en ny spændende mulighed for udfoldelse. Her indviede man 
nemlig Bredalsparkens Ældrecenter i kælderen på adressen Hvi-
dovrevej 302. 
Ved indvielsen talte Hvidovre Avis med formanden for det nye 
ældrecenter, Jørgen Møller Jacobsen: 
 - Det er lokaler vi har fået stillet  til rådighed af afdelingsbesty-
relsen, og som vi er meget glade for. Men det så herrens ud i 
starten. 
- Vi har derfor selv knoklet med lokalerne, som nu er i en flot 
stand. I tidens ånd er næsten al inventaret ren genbrug. 
- Det har været en stor glæde at opleve den store opbakning der 
har været omkring ældrecentret. Allerede nu har vi 100 medlem-
mer, og der kommer sikkert mange flere. 
- Vi har tænkt os mange aktiviteter i ældrecentret – helst sådan at 
bestyrelsen bliver overflødig.  
- Der bliver foredragsrækker, sangaftener, kortspil og hygge, ud-
flugter og meget meget mere. Medlemmerne sætter faktisk selv 
begrænsningen..cv 

 
Dette var nogle 
af ordene på 
dagen mandag  
d. 14. septem-
ber 1987. 

Fortsætter næste side 
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Og nu er der gået 20 år.  
 
Og herligt, herligt at sidde her 
og læse i de gamle beboerbla-
de, referater m.v. om dengang 
da, ”barnet blev født”.  
Det hele startede med en 
”korridor-snak” mellem nogle 
medlemmer af afdelingsbesty-
relsen, Connie Weis, Birte El-
zer, Annegrete Madsen og 
Børge Jensen og nogle ældre 
beboere, Hugo Jensen , Svend 
Wester og Jørgen Møller Ja-
cobsen. Det var allerede i ef-
teråret 1986. 

Og næsten som sagt, så gjort!  
Der blev fundet lokaler, og de 
tre herrer fik stablet et oriente-
rende møde på benene. 
Overskriften til indkaldelsen 
lød ”Hvad med at bytte EN-
SOMHEDEN ud med SAM-
VÆRET? 
Og onsdag den 4.marts 1987 
var Bredalsparken & Grenhu-

senes unge, der var blevet lidt 
ældre, til orienteringsmøde 
omkring, hvorvidt der var ba-
sis og behov for at etablere et 
Bredalsparkens Ældrecenter.  
Og det blev en meget positiv 
oplevelse for initiativtagerne. 
De havde forsigtigt regnet 
med ca. 25 fremmødte. Men 
der opstod en del forvirring, 
da der kom ikke mindre end 
62 beboere.   
Konklusionen på mødet blev 
da også at Bredalsparkens Æl-
drecenter skulle i gang. Og 
den 30. marts blev der afholdt 
stiftende generalforsamling 
I starten i beskedne lokaler, 
hvor der i allerhøjeste grad 
skulle bruges mange flittige 
og kærlige hænder. 
Møblering og indretning af 
lokalerne blev udført med 
stort brug af gamle materialer 
og kasserede møbler, der dels 
var fundet i containere og dels 
skænket af interesserede med-
lemmer. Et medlem skaffede 
40 cafeteriestole, som et andet 
medlem, med en fortid som 
møbelpolstrer, satte i stand 
med fint nyt betræk. Og sådan 
gik det bare for fulde sejl med 
at gøre det hyggeligt og rart. 
Og det den ene ikke kunne, 
det kunne den anden. 
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Afdelingsbestyrelsen bevilge-
de endvidere kr. 10.000 til 
istandsættelse og indkøb af 
materialer til lokalerne. Og 
andre 10.000 til brug for klub-
bens drift og aktiviteter. Der 
er nok også siden bevilget 
midler. 
Og nu er der så gået 20 år. Og 
i de 20 år har der været megen 
samvær i form af utallige ud-
flugter og sommerfester, be-
søg i folketinget, besøg på 
museer og meget andet. Man 
holder stadig medlemmernes 
fødselsdage en gang om må-
neden. Og, ikke at forglemme, 
man passer på hinanden.  
I dag hedder centeret Bre-
dalsparken & Grenhusenes 
Seniorklub. Centeret er også 
for efterlønsmodtagere og før-
tidspensionister.  

Her for nylig havde jeg den 
glæde at være inviteret med til 
20-års-dagen. En fin, fin efter-
middag og aften, med en flot 
fest i Lille-Frihedens dejlige 
lokaler.  
Flere er faldet fra, men nye 
ældre, unge er kommet til, og 
jeg fornemmer, at aktivitetsni-
veauet ikke er taget af i tidens 
løb.   
Jeg kan ikke lade være med, 
når jeg nu sidder og bladrer i 
de gamle papirer, at sende en 
kærlig tanke til Hugo Jensen, 
Svend Wester og Jørgen Møl-
ler Jacobsen. De skulle bare 
vide, at andre har taget over 
og sørger for, at deres gode 
initiativ lever i bedste velgå-
ende. 
 
Birte Elzer 

Formand for Seniorklubben, 
Gerda Nordnoft 
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”Det går ikke altid som  
præsten prædiker” 

På afdelingsmødet i november 
blev der i forbindelse med 
godkendelse af budgettet også 
godkendt en række større ved-
ligeholdelses- og forbedrings-
arbejder. Imidlertid har det 
været nødvendigt at revidere 
de afstukne planer. 
 
Isolering af lofter. 
Et af tagene i Berners Vænge 
er i så dårlig stand, at i hvert 
fald en del af taget skal ud-
skiftes. Derfor er der blevet 
indhentet tilbud på udskiftning 
af hele taget samt isolering af 
loftet. Det vil koste et sted 
imellem 1,5 og 2 mio kroner, 
og så stort et beløb er der ikke 
afsat i budgettet. 
Derfor går beslutningen nu på, 
at taget repareres ( udgift ca. 
100.000 kr), og efterfølgende 
vil bestyrelsen indstille til af-
delingsmødet, at der i næste 
budget afsættes midler til at få 
foretaget en tilstandsvurdering 
af alle tage. 
 
Udvidelse af beboerhus. 
På afdelingsmødet blev det 
godkendt, at der foretages en 

beskeden udvidelse af beboer-
huset med en tilbygning inde-
holdende indgang med garde-
robe og toilet. En tilbygning 
på ca. 12 kvm. Der er nu ind-
hentet tilbud, og de overstiger 
klart det afsatte og godkendte 
beløb. Omkring en halv milli-
on kroner for 12 kvm er sim-
pelt hen alt for meget, så udvi-
delsesplanerne er lagt på hyl-
den indtil videre. 
 
Renovering af altangange? 
Det har været nødvendigt at få 
foretaget en tilbundsgående 
tilstandsvurdering af altangan-
gene på Gurrevej ulige numre 
og Arn. Nielsens Boulevard 
87 – 105. Undersøgelsen er 
blevet udført her i maj, og vi 
kender endnu ikke resultatet, 
men de berørte beboere vil 
blive informeret direkte, når 
resultatet kendes. 
Det var endvidere planlagt, at 
arealerne foran Gurrevej 1- 
135 og foran Arn. Nielsens 
Boulevard 87 – 105 skulle re-
noveres, men det er udsat, til 
eventuelle reparationsarbejder 
på altangangene er udført. 
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Renovering af tidligere bold-
bane og legeplads ved Arn. 
Nielsens Boulevard 107 – 
121. 
Som meddelt i sidste nummer 
af beboerbladet har det vist 
sig, at der kun er få børn i om-
rådet, hvilket har fået bestyrel-

sen til at revirdere projektet. 
Nu er planen, at asfalten fjer-
nes fra den gamle boldbane, 
og legeredskaberne bliver shi-
net op. 
 
Bestyrelsen 

Belægningen i Grenhusenes boldgården/boldbanen var efterhån-
den blevet så ujævn, at en omlægning var nødvendig. Nu kan 
man igen spille fodbold uden at falde over fliserne. 
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Foråret har travlt, og det er 
kommet tidligt i år. I Bre-
dalsparken har vi allerede i 
slutningen af maj måned set 
den meget karakteristiske ly-
segule vildrose, Rosa hugonis. 
Det er 2-3 uger tidligere end 
normalt, og sådan er det gået 
med stort set alle de blom-
strende buske i år. 
 
Ejendomsfunktionærerne har 
også haft meget travlt i dette 
forår, med fældninger, rydnin-
ger, anlæg af nye bede og 
jorddækning med flis. Et af de 
nye tiltag har været indgangs-
stien ved ejendomskontoret på 
Berners Vænge. Her er der 
indplantet nye buske og en 
stedsegrøn bund af småbladet 
vedbend. I bunden er der sat 
en masse løgvækster, og der 

BREDALSPARKEN BLOMSTRER 

bliver suppleret med stauder, 
så der vil være noget at se på 
det meste af vækstsæsonen. 
 
Ud mod den store plæne er et 
af de store tungeformede 
skovagtige busketter blevet 
”forynget”: De dårligste træer 
og buske blev fjernet sidste 
efterår, og derefter er der ind-
plantet nye store træer og nye 
blomstrende buske, som skal 
holde de næste 50 år. Det er 
det 3. bed, der er blevet foryn-
get, og hvis man går en tur på 
den store plæne kan man tyde-
ligt se udviklingen af de nye 
plantninger. 
 
Ved havesiden til Blok 49 ved 
Gurrevej er der også sket store 
forandringer. Her er et meget 
gammelt vildnis blevet ryddet 
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og erstattet af nye bede med 
blomstrende buske, og en 
græsplæne, som bugter sig 
mellem nyplantede staudebe-
de. 
 
Som noget af det allernyeste 
er der kommet 4 nye træer på 
butikstorvet ved Hvidovrevej. 
Det er Hjertetræ, som er plan-
tet langs fortovet, og der er 
sørget for nogle gode plante-
huller, så træerne kan trives 
ordentligt.  

Alle disse tiltag er blevet til 
via bestyrelsens Grønne Ud-
valg, som på sine ”mark-
vandringer” med landskabsar-
kitekten fra DAB er med til at 
udvikle de flotte grønne områ-
der i bebyggelsen, så der også 
er smukt til de kommende be-
boere.  
 
Grønt Udvalg 
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Egentlig havde jeg aldrig tro-
et, jeg var typen, som var ban-
ge for mus. Men da der for 
nogle somre siden kom en 
skrækkelig larm fra min skral-
debotte under vasken, måtte 
jeg alligevel ringe efter for-
stærkning. Ikke fordi jeg fryg-
tede, det var en mus. Jeg var, 
ret idiotisk, bange for, det var 
en fugl, og de huer mig ikke. 
Jeg har haft fugleunger her og 
der og alle vegne i huset, og vi 
er alle rædselsslagne, pipperne 
og jeg.  
Men da det så viste sig at være 
en mus, sågar en af de små, 
men efter sigende bidske hals-
båndsmus, turde jeg alligevel 
ikke se den blive sluppet løs af 
min tapre redningsmand. 
Siden har jeg haft et afmålt 
forhold til mus. Bedre er det 
ikke blevet, siden der hvert 
efterår flytter en meget støjen-
de gnaver ind i sommerhuset. 
Det er typen ”træskostøvle-
mus”, sådan lyder det, når den 
tramper løs på loftet om natten 
lige over min seng. Jeg har 
råbt, hvæset som en kat (det 
har jeg lært af min mor) og 
kastet sko op i loftet med nog-
le ordentlige gok. Lige meget 

Livet med træskostøvlemus 

har det hjulpet. Musen eller 
dens fætter har også lavet et 
farligt postyr i væggen i have-
stuen, og her var kattehvæsen 
også ganske virkningsløs. Til 
gengæld kan små blå korn, 
kylet op på krybeloftet, få ro-
en til at sænke sig. 
Nu har jeg ikke været forbi i et 
par måneder, men om et par 
dage sker det. Dog imødeser 
jeg landlivets lyksaligheder 
med nogen bæven, for hvem 
er mon flyttet ind, mens jeg 
var væk? 
Mine venner har haft mår på 
loftet med medfølgende fugle-
lig, skrækkeligt! Nu overvejer 
jeg at bruge samme middel 
mod eventuelle mus, som vir-
ker mod elefanter i Okavango-
deltaet i Botswana: Man tager 
nogle store grydelåg, brager 
dem sammen, mens man råber 
meget højt »Bobba Marley! 
Bobba Marley!«. Elefanterne 
går væk, yderst fornærmede. 
Måske virker det også på 
mus? 
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Det er godt 35 år siden, at der 
blev indført beboerdemokrati i 
den almene boligsektor. Det 
første og stiftende afdelings-
møde i Bredalsparken/Gren-
husene blev holdt i 1971. Mø-
det fandt sted i Hvidborgs 
gymnastiksal, og her blev le-
jerforeningens bestyrelse valgt 
som den første afdelingsbesty-
relse. 
Langt fra alle beboere har sat 
sig ind i, hvad beboerdemo-
krati indebærer. Derfor denne 
gennemgang af de grundlig-
gende principper. 
 
Hvad er beboerdemokrati – 
og hvad betyder det for dig? 
Demokrati betyder, at det er et 
flertal af en forsamling, der 
bestemmer. Sådan er det også 
i din boligafdeling. 
Som beboer i en almennyttig 
boligafdeling har du indflydel-
se på de beslutninger, der bli-
ver taget om afdelingens reg-
ler, økonomi, vedligeholdelse, 
pasning af de fælles arealer og 
sociale aktiviteter for beboer-
ne. 
Hvis afdelingen f. eks. skal 

Hvad er beboerdemokrati 
- og hvad betyder det for dig? 

have renoveret legepladsen 
eller have nye vinduer,  kan du 
som beboer få indflydelse på 
hvornår og hvordan. 
Men husk, at deltagelse i be-
boerdemokratiet er en forud-
sætning for at skabe et godt 
fællesskab med løsninger, som 
kommer alle til gode. 
Jo flere af beboerne, der giver 
deres stemme til kende, jo fle-
re er med til at bestemme, 
hvordan det skal være at bo i 
boligafdelingen. Derfor er det 
vigtigt at stemme på afdelin-
gens møder. 
 
Afdelingsmødet 
Ifølge lovgivningen skal din 
boligafdeling afholde mini-
mum 1 ordinært afdelingsmø-
de om året, hvor beboerne 
godkender budget for det 
kommende år. Det er budget-
tet, som er afgørende for, hvad 
det kommende års husleje skal 
og må anvendes til. 
Det er også på afdelingsmø-
det, at der bliver valgt en be-
styrelse for afdelingen. Alle 
boligtagere, ægtefæller eller 
sidestillede personer, kan væl-

Fortsætter næste side 
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ges til afdelingsbestyrelsen. 
Du kan som beboer stille for-
slag til et afdelingsmøde. Du 
skal blot huske, at forslaget 
skal afleveres til afdelingsbe-
styrelsen senest to uger før 
mødet. 
 
Afdelingsbestyrelsen 
Afdelingsbestyrelsen bliver 
valgt blandt beboerne til at 
tage sig af afdelingens daglige 
ledelse. Afdelingsbestyrelsens 
arbejde er frivilligt og ulønnet. 
Deres vigtigste opgave er at 
varetage beboernes interesser 
og hjælpe til at komme bebo-
ernes ønsker i møde. 
De forslag afdelingsbestyrel-
sen udarbejder, skal fremlæg-
ges for beboerne til godken-
delse på lige fod med andre 
beboeres forslag. 
Desuden er det afdelingsbesty-
relsens opgave at sammensæt-
te et budgetforslag og godken-
de afdelingens regnskab. 
 
Huslejen er afdelingens øko-
nomi 
Boligafdelingens husleje er 
omkostningsbestemt. Det be-
tyder, at den husleje beboerne 
betaler, dækker afdelingens 
udgifter. Ingen må tjene på 
driften af en almennyttig bo-

ligafdeling. Budgettet er der-
for afdelingens plan for, 
hvordan huslejen skal anven-
des. 
 
Du bestemmer selv 
Du bestemmer selv, om du 
vil deltage i beboerdemokra-
tiet og give din mening til 
kende. 
Men husk, at hvis du ikke 
deltager, er det de andre, 
som bestemmer for dig. 
 
Hvor længe skal jeg have 
boet i afdelingen for at kun-
ne deltage i beboerdemokra-
tiet? 
Fra den første dag du bor i 
en boligafdeling, har du mu-
lighed for at deltage på lige 
fod med alle andre beboere. 
Du vil i lighed med alle an-
dre blive inviteret til afde-
lingsmøder, og du har her 
mulighed for at blive valgt 
ind i bestyrelsen. 
 
Kan jeg stemme ved  fuld-
magt? 
Nej, der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Hvis du øn-
sker at stemme om et forslag, 
skal du møde op på afde-
lingsmødet. 
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Det spørgsmål stillede vi i sid-
ste nummer af bladet. En en-
kelt har reageret på vores op-
fordring til at fortælle, hvorfor 

HVORFOR KOMMER DU IKKE TIL  
AFDELINGSMØDE? 

man ikke deltager i møderne. 
Svaret lød: Fordi der er indført 
rygeforbud…….sådan er der 
så meget. 

- Siden den første afdelingsbestyrelse blev valgt, har små 60 for-
skellige personer været medlem af afdelingsbestyrelsen. Nogle i 
meget kort tid og ca. 20 har været med i mere end 4 år. 

- Sæt kryds i kalenderen d. 21. november 2007, dagen for det 
næste ordinære afdelingsmøde. 

”Det danske beboerdemokrati er unikt efter international måle-
stok. Ingen andre steder er den sociale boligpolitik forenet med 
den grad af beboerfunderet lokal selvforvaltning, som vi kender 
det i den danske lovgivning”. 
 
Lotte Jensen 
Københavns Universitet 
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D. 24 april så jeg hende igen, 
vores andemor som rugede 
ællinger ud i vores træ sidste 
år. Hun kom altså tilbage, 
hvilket jo må betyde, at jeg 
bestod ”andeprøven” sidste år. 
Vi bor jo i Grenhusene, og 
hun kan ikke komme ud af 
haven uden hjælp. 

D. 2. maj var så dagen, hvor 
hun syntes, at det var tid at 
forlade ”hjemmet”. Hun kald-
te på ungerne nede på jorden, 
og de lod sig tillidsfuldt dum-
pe de 3 meter ned til hende én 
efter én. Der var 8 ællinger i 
år, søde og dunede tumlede de 
efter deres mor, som trænede 
dem til at følge hendes mind-
ste vink. Jeg fotografedere på 
behørig afstand, men da hun 
så, at jeg ikke var farlig, så 
kom hun tættere og tættere på. 
Hun vidste måske fra sidste år, 
at hun havde brug for min 

ÆNDER BRUGER STADIG HOVEDDØREN!!! 

hjælp til at komme ud, og at 
damen med det underlige ap-
parat først stoppede, når hun 
havde fået nok billeder! 

 
De små fulgte hende rundt i 
bedene, og i starten kunne de 
næsten ikke få rumpen med op 
over stenkanten. Jeg syntes, at 
de så mindre ud end sidste år, 
men inden der var gået en halv 
time, så forcerede de alle for-
hindringer uden at tænke nær-
mere over det, og fulgte mo-
deren i tykt og tyndt. Denne 
træning skulle vise sig at være 
nyttig senere. 



 15 

Sidste år var jeg meget be-
kymret over, hvordan de skul-
le komme ud af haven, men 
andemoderen må have en sær-
lig forståelse for, at jeg ikke 
vil dem noget ondt, for i år 
skete der det samme som sid-
ste år. Jeg gik ind i entreen og 
åbnede havedøren og hoved-
døren helt op. Det varede ikke 
så længe før andemoderen 
sprang op i entreen og gik hen 
imod mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åh nej, tænkte jeg, du skal ud 
af hoveddøren ikke ind i hu-
set! Så vendte hun om, og gik 
ud af hoveddøren. De små æl-
linger fulgte hende en ad gan-
gen, og da familien var samlet 
gik det stødt og roligt ned ad 
vores gang mod parkerings-
pladsen. I år fulgte jeg med 
dem for at se, hvad vej de 
skulle, og jeg må sige, at an-
demoderen ikke helt havde 
styr på vejen.  

Retningen havde hun, ingen 
tvivl om det, men hun er jo 
vant til at flyve turen – ikke at 
gå, så hun kom ned i gange 

hvor hun ikke kunne komme 
videre, fordi der var lukket af; 
men hun vendte bare om og 
gik ud igen. De kom ud til 
Avedøre Havnevej, og der 
blev det mere spændende end 
jeg brød mig om. 
 
Der var meget trafik, og hun 
ville over vejen. Hun gik tilba-
ge igen, da der kom en masse 
biler imod dem. Jeg prøvede 
at genne dem ind til siden, 
men lige så snart der blev lidt 
stilstand i bilerne, så gik hun 
ud igen. Der kom biler fra 
sidevejen, og de så hende hel-
digvis. Hun fik faktisk stoppet 
alt trafik på Havnevejen, og 
kom ud på midterrabatten. Der 
var en dame som sprang ud af 
sin bil, og sagde til mig: ”Du 
må stoppe trafikken i den 

Fortsætter næste side 



16 

modsatte vejbane”. ”Jamen 
det kan jeg ikke, for hør en-
gang, der er udrykning som 
kommer for fuld drøn, og man 
kan ikke stoppe andemode-
ren”.  
Det kunne hun godt se. Ande-
moderen vidste imidlertid ikke 
hvad udrykning var, for hun 
masede lige ud, som bilerne 
kom, og de små lige efter. 
Brandmanden trådte på brem-
sen, og de nåede lige forbi bi-
len, den sidste ælling rullede 
hen over astfalten lige ud for 

bilens hjul, og jeg troede den 
gik til, men den kom på bene-
ne og smuttede med over ve-
jen. Endnu en personbil i in-
derbanen holdt, og så var de 
sikkert over. At det gik godt 
var et held, de små fulgte 
blindt med, som under den 
første træning i haven, hvis de 
først var begyndt at overveje, 
så var det gået galt.  
Jeg stod ude på midterrabat-
ten, og hvor er folk søde. Alle 
bilerne holdt stille endnu, og 
en mand rullede vinduet ned 
og spurgte: ”Fik du dem sik-
kert over?” ”Ja, det gik godt”, 
så vinkede de og kørte videre. 
Jeg havde derimod ikke nerver 
til at følge med længere. 
 
Igen i år ønsker vi andefami-
lien held og lykke fra  
Arvesen - Grenhusene 73. 
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For et stykke tid siden gen-
nemførte DAB en beboerun-
dersøgelse for at finde ud af, 
om den service, DAB og ejen-
domskontoret leverer, er god 
nok. 
I Bredalsparken blev der sendt 
spørgeskema ud til 100 hus-
stande. Der kom 86 svar retur, 
en meget flot svarprocent. 
Og hvad var så resultatet? 

Beboerne er godt tilfredse 

Stor tilfredshed både med 
DAB og vores ejendomskon-
tor. Næsten alle svarer, at 
ejendomskontorets service er 
effektiv og omsorgsfuld. Det 
er også stort set alle, der siger, 
at det er relevant, at ejendoms-
kontoret og DAB drager om-
sorg for beboerne. Her mang-
ler vi så at få afklaret, hvad 
der menes med omsorg. 

Solsorten lagde sin vej forbi 
Berners Vænge 12 hos en be-
boer som under den det godt 
med en god plads i solen.  

Solsort på rede 

Men, det skulle jo vise sig, at 
der var en rigtig god grund til 
at fr. Solsort netop valgte at 
slå sig ned nu… hun ventede 
nemlig små fugleunger. 
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I forbindelse med de sidste års 
udlejninger, især omkring de 
store konfirmationsdage, har 
vi konstateret, at de gældende 
regler ikke er gode nok. 
 
Derfor har vi været nødt til at 
ændre reglerne fra dags dato, 
så alle ved præcis, hvordan 
der reserveres lokaler. 
 
Fremover kan man kun reser-
vere ved personlig henven-
delse på ejendomskontoret 
(og husk, at man kan reserve-
re 2 år i forvejen) og det bli-
ver efter ”først til mølle” prin-

RESERVATION AF SELSKABSLOKALERNE  
I NEERGÅRDS ALLE 4 OG  

BERNERS VÆNGE 3 

cippet, så de der kommer først 
er berettiget til lokalerne. 
 
Døren til ejendomskontoret 
bliver først åbnet kl. 800. 
 
Vi håber, at disse regler er kla-
re, så vi fremover slipper for 
de problemer, der tidligere har 
været. 
 
Hvis der er spørgsmål, er I 
altid velkomne til at kontakte 
os. 
 
Venlig hilsen 
EJENDOMSKONTORET 
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Behovet er der. Ventelisten til 
de eksisterende ældreboliger 
er lang, og langt de fleste, der 
har behov for en ældrebolig, 
vil helst blive boende i det bo-
ligområde, hvor de har boet i 
en lang årrække, og hvor deres 
venner og bekendte bor. Man 
ønsker at blive i nærområdet. 
Imidlertid må der ikke ifølge 
den bevarende lokalplan for 
Bredalsparken bygges flere 
boliger på bebyggelsens area-
ler, men det område, hvor be-
boerhuset ligger, er ikke om-
fattet af lokalplanen. Derfor 
foreslog bestyrelsen på forrige 
afdelingsmøde, at man bygge-
de ældreboliger på dette areal 
og så til gengæld opførte et 
nyt beboerhus på arealet ved 

Skal vi have flere ældreboliger  

i Bredalsparken? 

siden af ud mod Gurrevej og 
Cl. Petersens Alle. Dette for-
slag blev imidlertid forkastet, 
men forsamlingen gav samti-
dig bestyrelsen mandat til at 
arbejde videre med planerne 
om af bygge flere ældreboli-
ger i Bredalsparken. 
Bestyrelsen har siden da un-
dersøgt mulighederne, og der 
er kun én mulighed: at erhver-
ve et stykke jord fra Hvidborg 
og så opføre 10 ældreboliger i 
forbindelse med de eksisteren-
de boliger. Det forudsætter 
imidlertid, at Hvidborg er vil-
lig til at sælge, og at vi efter-
følgende får kommunens god-
kendelse. Dette vil bestyrelsen 
nu arbejder videre med. 
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…eller fritidsinteresse, så er 
du meget velkommen til at 
fortælle om det her i bladet til 

Har du en spændende hobby? 

glæde og inspiration for an-
dre. Du er velkommen til at 
kontakte en fra redaktionen. 
 

Årets gyser er ejendomsvurde-
ringerne for 2006, som besty-
relsen lige har modtaget, og 
som danner grundlag for ejen-
domsskatternes størrelse. 
Grenhusenes grundværdi er 
steget med 92%!!!!! 
For to år siden var vurderin-
gen ca. 75 millioner kroner. 
Nu er den på ca. 145 millioner 
kroner. 
Ejendomsskatten i Hvidovre 
er på 30 promille, og det bety-

Ejendomsvurderingernes himmelflugt 

der, at beboerne i Grenhusene 
skulle betale 4,3 millioner i 
ejendomsskat, hvis der ikke 
var skattestop. Nu ”slipper” vi 
med 1,8 millioner kroner i 
regnskabsåret 07/08. Skulle vi 
betale den fulde ejendomsskat, 
ville huslejen stige med 
40%!!! – en tikkende bombe. 
Bredalsparkens vurdering er 
steget med 12%. 
Bestyrelsen har besluttet at 
anke begge vurderinger. 

”Det er med ældre mennesker som med museer. Det kommer 
ikke an på facaden, men på de indre skatte”. 
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»I disse år er det sådan, at den individuelle frihed synes at 
vokse næsten grænseløst, mens den kollektive frihed, mulig-
hed for som fællesskab frit at handle og vælge, til gengæld er 
på vej til at forsvinde«. 

I sidste nummer af ”Beboer-
bladet” (udgivet af Boligsel-
skabernes Landsforening) er 
der en artikel om skimmel-
svamp. Artiklen mere end an-
tyder, at der er et modsæt-
ningsforhold imellem lejer og 
udlejer.  
Hvem er denne mystiske udle-
jer? 
En almennyttig boligafdeling 
som Bredalsparken og Gren-
husene er en selvstændig øko-
nomisk enhed. Det vil sige, at 
alle udgifter, også i forbindel-

Lejer / Udlejer 

se med skimmelsvamp, dæk-
kes via huslejen. 
Selvfølgelig skal der skrides 
ind over for eventuel skim-
melsvamp, men husk, at det er 
hverken ”udlejer” eller ejen-
domskontor, der betaler. Det 
gør vi alle sammen via husle-
jen, og derfor har vi alle sam-
men et ansvar for at lære og 
bo på en måde, så vi undgår 
skimmelsvamp i boligerne. 
 
Bestyrelsen 
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bytteservice 

HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

CPA 2½ vær. st.etage 2 vær., moderniseret 3677 1495  
ml. 9-21 

1022101@ 
bredalsparken.dk 

Beboerne i Grenhusene har 
fået brev, nogle har fået indtil 
flere breve, om udvendig ma-
ling af diverse træværk. Gør-
det-selv-sæsonen er begyndt! 
Med brevene om hvilke arbej-
der, der skal udføres i år, føl-

UDVENDIG MALING I GRENHUSENE 

ger også nogle skemaer, som 
skal udfyldes og returneres til 
grenhusudvalget. Det er vig-
tigt, at vi får disse skemaer 
retur. 
 
Udvalget 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
 
Bestyrelsen 
 
Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard  
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 Johnna Lund Connie Weis 
Grenhusene 22 Arn. Nielsens Blv. 127 st.th Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 6620 Tlf.: 3677 7133 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, 
 Johnna Lund 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Vibeke  
 Nielsen 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Kjeld Galler, Knud Wejlgaard  
 Vibeke Nielsen, Jytte Jensen 
 
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 Seniorklub, Hvidovrevej 302 
Formand: Gerda Nordtoft, Gurrevej 20, 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: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th. tlf.: 3647 0765 
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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 
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Traditionen tro afholdes der igen i år loppe-
marked i Grenhusene: 
 

Søndag d. 17. juni 2007 kl. 1000  
 

 
LOPPEMARKED  
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BREDALSPARKEN & GRENHUSENE 
 

Skovtur 
Onsdag d. 29. august 2007. 

 
Skovturen for pensionister og efterlønsmodta-
ger går i år til 
 

Hotel Skuldelev Kro 
 

som ligger i det smukke fjordland. 
 
 
 

 
 
 
 
Der vil som sædvanlig komme nærmere med-
delelse om afgangstidspunktet samt, hvornår 
der vil være salg af billetter i august måned. 
 
Husk at sætte X i din kalender. 

 



28 

ALLE BØRN I  
BREDALSPARKEN & GRENHUSENE 

 

HØPSIVØPSIDAGEN 
bliver 

Lørdag d. 18. august 2007. 
 

”Husk at sætte X i fars og mors kalender” 
 

Der bliver mange nye ting i år. Vi kan godt røbe nu at 
der vil være mange sjove ting at prøve for alle alders-
grupper. 
 
 
 
 
 
 
En ny ting er Hvalen Valborg. Hvalen Valborg er gået 
i land i Bredalsparken. Du kravler ind i Valborgs sto-
re gab, samtidig lukker munden og du glider ned gen-
nem maven og kommer ud i halen. 
 
Hold øje med opslagstavlerne i august måned. Her vil 
vi holde Jer orienteret om tidspunkt for salg af Høp-
sivøpsibilletter. 

 
Høpvøpsidagen holdes på den store græsplæne  

på  Arnold Nielsens Boulevard. 
 


