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Et af de vigtigste afdelingsmøder gennem tiderne
De afdelingsmøder, der har det
største fremmøde, er dem, hvor
TV er på dagsordenen. Men ordinære afdelingsmøder kan være
langt vigtigere. For eksempel det i
år, hvor store projekter er på
dagsordenen, og som kan medføre endog betragtelig huslejestigning.
Forslag om modernisering af elinstallationer, et projekt til mange
millioner kroner, rigtig mange millioner.
Renovering af altangangen på
Arn. Nielsens Boulevard, en nødvendighed, som vi ikke kan komme udenom, men dyrt er det.
Om halvandet år skal vi have
udendørs postkasser, det skal vi

også selv betale, og et stort antal
boliger skal i 2008 have etableret
et såkaldt HPFI-relæ, heller ikke
gratis.
Sidste år blev det vedtaget, at vi
skulle begynde at isolere lofterne,
men efterfølgende blev vi klar
over, at det var nødvendigt at få
udarbejdet en tilstandsrapport for
bebyggelsens tage. Resultatet
bliver fremlagt på afdelingsmødet.
Det har hidtil været muligt at gennemføre nødvendige renoveringsarbejder og samtidig fastholde en
beskeden huslejestigning. Vil det
også lykkes i år?
Bestyrelsen
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Modernisering af el-installationer
På sidste ordinære afdelingsmøde blev det besluttet, at der
skulle foretages en tilstandsvurdering af elinstallationerne i Bredalsparken, og at resultatet skulle forelægges på dette års afdelingsmøde.
Nu foreligger rapporten udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Balslev. Nedenfor
bringes rapportens konklusioner og anbefalinger.
Ud fra de, i undersøgelsen,
indsamlede oplysninger vurderes den generelle stand af
elinstallationer i lejlighederne
som god, og der menes ikke at
være et umiddelbart behov for
en totalrenovering af lejlighedernes elinstallationer. Den
begrænsede udskiftning af afbrydermateriel og de minimale tilføjelser til lejlighedernes
elinstallationer har bevaret
den skjulte ledningsføring, så
den udtørring og krakelering,
der ofte kan ske med stofledninger, kun blev observeret
meget få steder.
I den ældre del af bebyggelsen
er standen af afbrydere og
stikkontakter mindre god,
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grundet slid og ældre, og
brandrisikoen ved at belaste
gammelt afbrydermateriel
med strømkrævende elapparater er derfor højere. Det anbefales, at disse udskiftes løbende, når lejlighederne fraflyttes. Her tænkes hovedsagligt
på de brune bakelit afbrydere.
Enkelte lejligheder har dog
behov for et snarligt besøg af
en elektriker, så kritiske punkter mht. brand- og personsikkerhed nævnt i rapporten rettes op.
Forsyningerne til boligblokkene vurderes som meget dårlig.
Stikledninger og klemkasser er
i en sådan stand, at risikoen
for strømudfald pga. overbelastning eller brand pga. kortslutning ved vandindtrængning må betegnes som stor.
Da lejlighederne oprindeligt
er udført med gaskomfurer,
der med tiden er udskiftet til
elkomfurer, er belastningen på
forsyningskablerne og sikringer dermed steget tilsvarende.
Disse er ikke oprindeligt dimensioneret til denne ekstrabelastning, og klarer kun det

ekstra behov pga. de gode kølingsforhold ved luftledningssikringerne i mastetop. Oveni
det ekstraforbrug fra elkomfurer skal tillægges det i beboelsen øgede elforbrug i forhold
til normalforbruget i 50érne.
Det erfaredes under undersøgelsen, at det har været nødvendigt at omfordele lasten på
de tre faser, der forsyner ejendommene, hvilket bestyrker
mistanken om forsyninger tæt
på deres maksimum.
Det anbefales derfor, at stikledninger, klemkasser på loft,
stigeledninger, måler- og
gruppeinstallation ved lejligheder udskiftes med ny installation, efter nugældende dimensioneringsstandarder, så
faren for strømudfald og evt.
brand ved kortslutning minimeres. Samtidig vil det være
naturligt at udskifte tavler for
fællesinstallationer i kældrene, da disse forsynes fra samme stigeledninger, og gamle
installationer, der ikke længere benyttes, kan fjernes.
Det må forventes, at dersom
der ikke gøres tiltag til forbedringer af forsyningsforholdene, kan der opstå strømudfald
ved spidsbelastninger, når
luftledningerne nedgraves, og

de gode kølingsforhold af forsikringerne derved forsvinder.
Installationer i vaskerier og
varmecentraler er løbende
udskiftet og forbedret. De undersøgte steder havde alle nyere tavleinstallationer, kabling
og udtag for maskiner. Der
menes derfor ikke at være et
behov for renovering disse
steder.
Udgiften til de forslåede forbedringer er anslået til ca. 22
mio. kroner.
Beboere, som ønsker at læse
hele rapporten, kan hente den
på ejendomskontoret.
Emnet kommer på dagsordenen til afdelingsmødet onsdag
d. 21. november 2007.
Grenhusenes
el-installationer
På Grenhusenes særlige afdelingsmøde sidste år blev det
foreslået, at man også fik undersøgt Grenhusenes installationer. Denne undersøgelse er
blevet gennemført i løbet af
sommeren, og rapporten husstandsomdeles senere sammen
med indkaldelsen til Grenhusenes afdelingsmøde d. 28.
november 2007, hvor rapporten bliver forelagt.
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Under andre boforhold
Solen står højt på himlen og
man hører lyden af fuglekvidder og græshopper, der gnider
deres forben mod hinanden.
Der er bananpalmer og kaffebuske så langt øjet rækker,
men ser man rigtig godt efter,
dukker et lille træhus med
bliktag op, omgivet af hunde
og legende børn.
Her, langt fra Grenhusene og
Bredalsparken, bor familien
Soza i et af Nicaraguas små
bondesamfund. Deres hverdag
ligner på mange måder vores;
børnene skal passe deres skolegang og forældrene må arbejde for at tjene til det daglige brød og forbedringer af hus
og indretning.
Hvad familien Soza ikke skal
bekymre sig om, er den månedlige husleje. De ejer nemlig deres egen jord og hus og
har gjort det siden den Sandinistiske revolution i 1979,
hvor mange jordbesættelser
fandt sted og arbejderne krævede deres ret, ved at overtage
jorden fra storbønderne. Denne kamp er nu næsten glemt i
dag, familien er blot tilfredse
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med det hus, de har stablet på
benene gennem årene. ”Vi
startede ud med et lille træhus
på cirka 28 km2 og i dag har vi
bygget ud, så vi har 50 km2 at
boltre os på. Det var nødvendigt, siden der også er kommet
flere børn til”, griner far Juan,
der med sin kone Maria Isabel
har to sønner og en pige.
Familien har i dag en stor stue

med hængekøje tværs gennem
rummet, et køkken og ét stort
fællesværelse. I fællesværelset
sover hele familien sammen,
selvom opdeling med vægge
ville være uden problemer.
Kun en tynd væg adskiller værelset og køkkenet, og derfor
fyldes værelset med tyk røg,
når Maria Isabel har stegt kylling og lavet tortillas over ildstedet. Nogle år tilbage slap de
for røgen, fordi de havde et

udekøkken under halvtaget.
Men for at være mere samlet
som familie og slippe for kulden i regntiden, valgte de at
rykke det indenfor. Ildstedet
har også været under renovering gennem årene og Juan har
selv bygget det af ler, med en
fin lille forhøjning, så der er
plads til brænde forneden.
Gryder og pander har deres

plads oppe på ildstedets overflade og her har Maria Isabel
lavet de skønneste retter med
kartofler, bønner og majs som
de typiske ingredienser. Alt
imens børnene og folk fra nabolaget holder hende med selskab og fortæller om dagens
oplevelser. Ved aftenstid når
børnene skal i seng, henter de
selv deres tandbørster fra den
nye tandbørsteholder, der også
er i køkkenet. En lille pind
med et par søm i – så enkelt
kan det være.
For et badeværelse, som vi

kender det, har familien endnu
ikke haft midler til. Til gengæld har de deres latrin fem
meter fra huset og det fungerer
fint. Det er et blikskur med en
toiletlignende potte lavet af ler
i midten. Det behøver ikke
vandtilførsel, men formulder
mange meter nede i jorden.
Hvert femte år flytter latrinet
beliggenhed, da hullet naturligt fyldes og der må graves et
nyt et andet sted i nærheden af
huset. På den måde sparer de
en masse vand på den sag. Familien har en brønd, hvorfra
de får vand og til dette projekt
har de sluttet sig sammen med
andre familier fra landsbyen
og oprettet en vandkomite.
Komiteen sørger for, at vandet
fra bjergene bliver renset inden det drikkes af familierne.
Og ligesom vandprojektet er
de også organiserede på en
række andre områder og må
tage kollektive beslutninger,

Fortsætter næste side
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som kan være til alles bedste.
Især omkring høst, afgrøder
og andre fordele som landmand er den kollektive og sociale tænkning i udvikling.
Generelforsamlinger har de
ikke mange af og derfor er der
heller ingen fælles restriktioner omkring husdyr. For er der
noget nicaraguanerne holder
af, er det husdyr. Både hunde,
høns og til tider grisen lader

de komme et smut ind i stuen
og deltage i samværet.
Disse mange års slid i huset er
familiens store stolthed, som
de hver dag kæmper for at
vedligeholde og forbedre. Og
når bare høsten går godt og
orkanen Felix ikke overrasker,
så har familien det de behøver
i Nicaragua.
MMJ

Hvem har boet her længst?
Lidt statistik.
På den årlige pensionistskovtur var vi et par stykker, der
kom til at snakke om hvor
mange, der mon har boet i den
samme bolig, lige siden den
blev opført.
Jeg påtog mig at undersøge
sagen, og her er så resultatet.
Den ældste del af Bredalsparken blev taget i brug i 194950. De første tre opgange havde indflytning i december
1949, og resten af Hvidovrevej og Claus Petersens Alle
havde indflytning i løbet af
1950.
I 11 tilfælde er det de/den
samme, der bor i boligen lige
siden indflytningen for 57 år
siden!
Et par år senere var der indflytning i Berners Vænge og
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en del af Sognegårds Alle, og
her er der 16, der har boet fra
starten af i den samme bolig.
Midt i halvtredserne var der
indflytning på Gurrevej lige
numre og den sydlige del af
Sognegårds Alle, og her er der
9 boliger, der stadig har samme beboer som ved indflytningen.
I 1959 og 1960 flyttede man
så ind på Arnold Nielsens
Boulevard og ”Slangehuset”.
På Arnold Nielsens Boulevard
er der 19 oprindelige beboere
tilbage, og på Gurrevej ulige
numre drejer det sig om 12.
I alt er der 67, der har boet i
deres bolig lige fra den første
dag. I Grenhusene drejer det
sig om 11.
BJ

BOLIGGARANTIBEVIS
– nu også i Bredalsparken og Grenhusene.
Socialministeriet har offentliggjort en ny bekendtgørelse,
som giver boligselskaberne
mulighed for at tilbyde et boliggarantibevis til beboere,
som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten
til en bolig i den afdeling, som
man er fraflyttet
For fraflytteren har boliggarantibeviset den fordel, at man
trygt kan opsige den bolig,
man ikke længere skal bruge,
men bevarer muligheden for at
vende tilbage til boligafdelingen i vores tilfælde Bredalsparken/Grenhusene.

Selskabs- og afdelingsbestyrelsen har besluttet at indføre
boliggarantiordningen i Bredalsparken og Grenhusene på
følgende vilkår:
- Boligbeviset kan købes af
alle fraflyttere.
- Ordningen gælder ikke for
ungdomsboliger og ældreboliger.
- Man får højst tilbudt 2 boliger af passende størrelse og
ikke større end den, man har
fraflyttet, hvis garantien ønskes udnyttet.
- Garantiperioden er 3 år.
Boliggarantibeviset vil koste
900 kr., som er et gebyr til
DAB. Beviset har virkning fra
fraflytningsdatoen. Hvis fraflytter ønsker at udnytte garantien inden for de tre år, tilbydes den første ledige bolig
af passende størrelse.
Når garantiperioden er udløbet, kan man i givet fald blive
opnoteret på den eksterne venteliste med anciennitet fra fraflytningstidspunktet.
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NY POSTLOV RAMMER DE ÆLDRE
OG SVAGE
Allerede inden den ny postlov
træder i kraft, er der problemer
i sigte. Loven rummer ikke
mulighed for generelle dispensationer.
»I sne og slud skal posten
ud,« lyder en velkendt sætning. Men når den ny postlov
træder i kraft fra d. 31. december 2009, skal sætningen måske snarere lyde »i sne og slud
skal beboerne ud.«
I fremtiden dumper posten
nemlig ikke ind igennem brevsprækken, som mange danskere er vant til. Beboere i etageejendomme skal selv traske
ned i stueetagen, hvor der bliver opstillet et brevkasseanlæg
til formålet for at hente brevet
fra onklen i Amerika. For en
del parcelhuse og villaer betyder det, at der skal opstilles en
postkasse ude ved vejen. Men
ingen lov uden undtagelser.
Ingen generel dispensation
Bevægelseshæmmede eller
handicappede, der er ude af
stand til selv at tømme brevkassen, kan få bragt posten
helt ud. Men det kræver, at
beboeren henvender sig til en-

ten socialforvaltningen, Dansk
blindesamfund eller De samvirkende Invalideorganisationer, som derefter indstiller beboeren.
Ældre på 65 år eller derover
kan individuelt ansøge om at
få posten serveret ind ad dørsprækken. Kravet er, at beboeren bor i en etageejendom, der
er opført før d. 1. januar 1974.
Men helt nemt er det tilsyneladende ikke at få dispensation.
Bange for at falde
»Idet der henvises til brev af
13.1 2007 vedrørende ansøgning om dispensation for reglerne for opsætning af postkasser kan jeg meddele, at der
ikke på det foreliggende
grundlag kan dispenseres fra
gældende regler.«
Sådan lyser afslaget fra postmesteren i Aabenraa til De
Vanføres Boligselskab, hvor
bygherren søgte om generel
dispensation for opsætning af
postkasser. Boligforeningen
har flere ældre, gangbesværede og handicappede, der dagligt skal gå op til otte meter ud
fra boligen for at hente post i
al slags vejr.
Fortsætter næste side
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Forskelsbehandling
Langtfra alle danske hjem bliver ramt af den ny postlov.
Folk i parcelhuse, villaer og
rækkehuse bygget før den 1.
januar 1973, kan stadig se
frem til at få serveret posten
ind igennem brevsprækken.
Mogens Antonsen, chefkonsulent i Færdelsstyrelsen, der
fører tilsyn med postsektoren i
Danmark forklarer, at politikerne ikke har kunnet blive
enige om, hvor langt man har
skullet gå, når det gælder afhentning af posten til beboere
i parcelhuse, villaer og rækkehuse. Han siger:
- Alle nyopførte etageejen-

domme bygget efter 1974 og
parcelhuse bygget efter 1973
skulle have etableret postkasseanlæg og brevkasser ude
ved vejen i 70érne. Dengang
var der ikke noget krav om, at
folk, der bor i den ældre boligmasse opført før 1974 og henholdsvis 1973, selv skulle hente posten i ejendommens brevkasseanlæg. Det er der så
kommet nu. Men det krav
gælder kun etageejendomme.
De ældre parcelhuse er stadig
fritaget for at opstille en brevkasse. Jeg kan ikke forklare,
hvorfor der er en forskelsbehandling i loven.

§ 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.)
I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1.
januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest d. 31. december
2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte
samtlige afleveringssteder i ejendommen.
Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasseanlæg.
§ 10. Brevkasser skal opstilles ved indgang til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v.,
når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter d. 1. januar
1973.
Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasser.
Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring. 14.12.2004
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Í
Konkurrence:
Gæt engang - hvem er inde i
klovnedragten ?
Præmie: Et par flasker vin
Skriv til ejendomskontoret
senest fredag d. 26. okt. 07 kl.
11oo.
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Stemplet for livet
- et beboerportræt
Det er svært at få døgnets 24
timer til at række, når man
har så stor appetit på livet
som Jørgen Christensen og
især med en interesse for
Francostempler, som er den
største tidsrøver, han endnu
har kastet sig over.

Ved køkkenbordet, i sin lejlighed på Berners vænge, sidder
pensionerede Jørgen Christensen til daglig og nyder sin
hobby. Bordet er pænt belagt
med rosarød dug og duften af
den lilla Latyrus fra hans nyttehave fylder rummet. Foran
sig har han 3 album, der indeholder den øverste flip af konvolutter, sorteret så nøje, som
kun et ordensmenneske kan
gøre det.
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Disse 3 album er blot et udsnit
af den samling af Francostempler, der har holdt Jørgen travlt beskæftiget siden
70’erne. ”I dag har jeg mellem
27-28.000 forskellige stempler
og der kommer hele tiden nye
til.” smiler han, mens han velfornøjet bladrer gennem
mængden. ”Jeg startede egentlig med at samle på frimærker,
men da min samling blev tilstrækkelig stor, var det for
kostbart at skaffe nye og for
mig handler det ikke om penge, men om samlersind.”
Og er man så heldig at opleve
Jørgens kælderrum, eller
’postkontoret’ som Jørgens
kone Grete omtaler det, er det
tydeligt, at sådan en hobby
kræver særlig omhyggelighed
og daglig pleje.

En ægte ener
Som bekendt er det i dag centralt at kunne skille sig ud fra
mængden og hvis der er noget
Jørgen kan prale af, så er det
det at være en ener. Eller det
vil sige, helt alene er han ikke
om sin interesse, faktisk eksisterer der i Danmark mere end
40 personer, der har samme
forkærlighed for disse konvoluttryk. Og det er der blevet en
klub ud af.

sin stempelmaskine der har nr.
51 med en ny, og at han så
sælger den gamle maskine til
snedker Jensen i Rødovre. Så
kan vi lynhurtigt registrere,
hvornår maskinen med nr. 51
har ændret ejer, fordi de to tal
i stemplet ikke vil ændre sig i
forhold til det nye firma. Det
er da lidt sjovt”, tilføjer han.
Telefonen ringer og Jørgen
rejser sig raskt og indleder en
samtale med en person fra ældresagen i Hvidovre som Jørgen også er næstformand for,
også må passe.
Fælles projekt

For de fleste mennesker er det
dog uforståeligt, at det kan
være afslappende og sjovt at
bruge 5-6 timer dagligt på at
indsamle, sortere og klippe i
konvolutter og det er da heller
ikke let at forklare, hvorfor de
små tal og initialer fra Francostemplerne fanger ham så
meget. ”Jeg er måske lidt af en
nørd”, griner Jørgen, ”men
prøv at tænke dig, at sagfører
Petersen i Roskilde udskifter

Det kræver sin mand at tilpasse den tidskrævende hobby
med den ellers travle hverdag
og livet som ægtemand, indrømmer Jørgen og derfor står
han nogle timer tidligere op
om morgenen for at nå det hele. Jørgens kone Grete har været en god støtte gennem årene. ”Ja, hvis du spørger min
kone, hvor meget tid jeg bruger på min hobby, så siger hun
altid for meget!”, men på trods
af Frankostemplerne, så har
ægteskabet holdt i 53 år og
Grete kender nu opskriften på
at holde gnisten i live. ”Det
Fortsætter næste side
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handler om at give plads til
hinanden og have forskellige
interesser, så man ikke sidder
lårene af hinanden.”, siger
Grete som selv er formand for
Bredalsparkens bridgeklub.
”Selvfølgelig laver vi også
mange ting sammen, bl.a.
svømmer vi hver mandag
morgen,” siger Grete, ”plus at
vi tager en tur i operaen med
vennerne fra ældresagen.”
Man kan hurtigt blive forpustet af de mange familiebesøg,
udflugter og Francostempler,
der udgør ægteparrets hverdag. Og nogle år tilbage valgte
de derfor at sælge deres sommerhus, som de i sin tid selv
har bygget fra grunden. ”Vi
har haft mange gode stunder i
sommerhuset, men salget af
huset har åbnet nye døre. Nu
har vi fået råd til at besøge
forskellige steder i verden og
vores næste destination er
Azorerne” siger Jørgen, hvorefter han hiver et album med
frimærker fra Azorerne frem.
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Umulig afsked
”Enten har man det eller også
har man det ikke”, omtaler
Jørgen folk med samlersind og
når først man har fået smag
for det, som jeg har, så er det
næsten utænkeligt at ligge det
på hylden.” Og hverken han
eller Grete tror på, at Jørgen
inden for de kommende år kan
give afkald på sin tidskrævende interesse for Francostempler og frimærker.
”Næ”, slutter Jørgen med et
skævt smil, mens han lukker
sine album sammen. ”Skulle
jeg blive træt af Francostempler en dag, så tror jeg,
at jeg straks ville kaste mig
over frimærker med malerier
på i stedet, det synes jeg nemlig også er rigtig spændende.”
På http://home.worldonline.dk/iffs/ kan du læse mere
om Interessegruppen for Francostempler.
MMJ

EN RIGTIG MOLBOHISTORIE
Vinteren 2006/07 var en mild
vinter. Derfor blev varmeforbruget mindre end sædvanlig,
og derfor har alle beboere fået
penge tilbage. Vi har brugt
mindre varme, og derfor er
varmeregningen også mindre.
Det betyder imidlertid, at varmeleverandøren VEKS har
fået færre indtægter end beregnet, og derfor bliver varmeprisen sat i vejret!!!!

Lov om røgfri lokaler
Som sikkert alle har læst og
hørt, har Folketinget vedtaget
en rygelov. Det betyder, at det
fremover ikke er tilladt at ryge
i fællesvaskerier, i trappeopgange og i kældergange.
Bestyrelsen

PS: Lørdag & søndag åbner
vaskerierne først kl. 1000.
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BUDGET
På afdelingsmødet er et af de vigtige punkter godkendelse af budget og dermed fastsættelse af husleje.
Imidlertid er der mange beboere, der giver udtryk for, at det er
svært at forstå budgettet.
Derfor bringer vi her en beskrivelse af de forskellige konti, som
optræder i budgettet og håber, at det er med til at give en lidt større indsigt.
NB: Kontonummer står i parentesen.
(Budgettet for 2008/2009 udsendes i begyndelsen af november
sammen med dagsordenen til afdelingsmødet onsdag d. 21. november).
Udgifter
Nettokapitaludgifter (105)
Ydelser på lån optaget til opførelse af ejendommen.
Ejendomsskatter (106)
Til kommunen på basis af
ejendomsvurderingen (kun
grundværdien).
Vandafgift (107)
Udgift til afdelingens samlede
vandforbrug. Omfatter udgifter til vand og vandafledning.
Renovation (109)
Afhentning af affald fra husstandene.
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Forsikring (110)
Bygningsbrandforsikring
o.lign. for ejendommen. Indboforsikring indgår ikke i budgettet, og hver husstand bør
selv tegne en indboforsikring.
El og varme til fællesarealer
(111)
Til kældre, affaldsrum, udearealer m.v.
Målerpasning, kontrolaflæsning, varmeteknisk bistand
m.v. og individuelt varmeregnskab (111)
Hvis afdelingen har indgået
aftale om levering af varmeteknisk bistand m.v. Varme i

boligen betales direkte af beboeren via a´conta betaling.
Administrationsbidrag (112)
Betaling for administrationen
af afdelingen til DAB.
Dispositionsfond (112)
Obligatorisk bidrag til boligorganisationens dispositionsfond
– op til et vist maksimumbeløb pr. lejemål.
Pligtmæssige bidrag (113)
Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar
1970, skal betale årligt bidrag
til Landsbyggefonden: Aindskud, som er et fast årligt
beløb, og G-indskud på basis
af afdelingens boligareal, ganget med et årligt reguleret beløb.
Renholdelse (114)
Lønninger, feriepenge, arbejdsskadeforsikring m.m. til
ejendomsfunktionærer. Udgifter til drift af ejendomskontoret og trappevask.
Almindelig vedligeholdelse
(115)
Almindelig løbende vedligeholdelse af bygninger, installationer, udeareal m.v. Endvi-

dere den del af de almindelige
vedligeholdelsesarbejder i boligerne, som afdelingen er pålagt efter lovgivningen og afdelingens vedligeholdelsesreglement.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116)
Faktisk afholdte udgifter til
planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse eller til
hovedistandsættelse/fornyelse
af tekniske installationer. Udgifter betales af tidligere henlagte midler og påvirker således normalt ikke årets driftbudget/regnskab.
Istandsættelse ved fraflytning (117)
Kontoen dækker afdelingens
udgifter i forbindelse med Aordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).
Særlige aktiviteter (118)
Til drift af fællesfaciliteter
(beboerlokale, vaskeri m.v.)
Diverse udgifter (119)
Kontingenter, beboermøder,
rådighedsbeløb, kurser m.v.
Der afsættes også beløb til
uforudsete udgifter for at undgå hyppige reguleringer af le-

Fortsætter næste side
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jen bl.a. i forbindelse med de
årlige ændringer af skatter og
afgifter.
Henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse
(120)
Årets opsparing til fremtidige
aktiviteter i henhold til vedligeholdelsesplan. Henlæggelse
(opsparing) foretages for at
udjævne udgifterne til større
arbejder, så disse kan gennemføres på det teknisk/økonomisk mest hensigtsmæssige
tidspunkt, og således at der
samtidig sikres en jævn lejeudvikling.
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning
(121/122)
Opsparing til afdelingens andel af den fremtidige istandsættelse af fraflyttede boliger.
Se evt. under konto 117.
Tab ved lejeledighed og fraflytning (123)
Opsparing til imødegåelse af
evt. fremtidige tab på husleje
og fraflytningsregninger. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond
udgifterne.
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Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125)
Betaling af lån, optaget i forbindelse med forbedrings- og
moderniseringsarbejder.
Afskrivning af forbedringsarbejeder (126)
Den del af forbedrings- eller
moderniseringsarbejder, som
ikke er finansieret ved låneoptagelse, afskrives over budgettet. Der vil kunne ”lånes” af
opsparede midler (henlæggelser) og lånet betales tilbage
indenfor en bestemt årrække.
Tab ved lejeledighed og fraflytning (130)
Hvis tabet er større, end det
kan dækkes af tidligere opsparede henlæggelser. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond udgifterne.
Afvikling af underskud (133)
Et tidligere underskud på afdelingens regnskab, som typisk skal afvikles over 3 år.

Indtægter
Boligafgifter og lejer (201)
For boliger, kældre, garager,
butikker, erhverv m.v. Beløbet
svarer til lejeindtægten ved
fuld udlejning.
Rente (202)
Af afdelingens indestående i
boligorganisation.
Tilskud fra boligorganisationen (203)
Boligorganisationen kan yde
tilskud til afdelingerne.
Andre ordinære indtægter
(203)
Fra beboerlokaler, vaskeri,
selskabslokaler o.lign.

Budget for fællesantenne og
adgang til elektroniske kommunikationstjenester
Alle udgifter vedrørende antenner skal være med i et særligt antennebudget. Det indeholder følgende udgifter:
• Anlægsudgifter
• Henlæggelser
• Løbende afgifter/
hybridnetsafgifter
• Servicekontrakt
• Forsikring
• Intern TV
• Administrationsbidrag
• Ophavsretlige afgifter
m.v.
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Kjeld Galler
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22, 1.th
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 2343 2720

Knud Wejlgaard
Gurrevej 30, st.tv
Tlf.: 3649 4209

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

Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen
Grenhusene 181
Berners Vænge 30, 2.th
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3649 2995

Henning Davidsen
Grenhusene 22
Tlf.: 3649 6620

Johnna Lund
Connie Weis
Arn. Nielsens Blv. 127 st.th Arn. Nielsens Blv. 101
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 Nordtofte, 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

VAGTTELEFON

Tlf.: 3678 3402
Tlf.: 5135 7850

Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt
i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende.
Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre
yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme– og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne
håndværkere eller rednings-/sikringstjenester.
Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til
ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 5135 7850.

E-mail: ejendomskontor@bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:
Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1100
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Byggeteknisk medarb.
Kontorassistent
Kontorassistent

Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
Kell Schjern Smidt
Karin Degnebolig
Tanja Eriksen

ml. kl. 0830 - 1100

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
på tlf.: 7741 5151
- Weekend
1300 - 1500
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon
på tlf.: 7022 0304
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Bredalsparkens & Grenhusenes
Julearrangement
Pensionister:
Børn:

torsdag d. 6. december 2007
søndag d. 9. december 2007

Åbningstiderne for den store affaldsgård
Sognegårds Alle 90
Mandag
730 - 1500
Tirsdag - torsdag 730 - 1430
Fredag
730 - 1330
Lørdag
Lukket
Søndag
1100 - 1200

bytteservice
HAVES:
Adresse
Bredalsparken
1. sal

Rum
3 vær
Nyt køkken
95 m2

ØNSKES:
Rum
Minimum 4 vær.
Max. kr. 6.000

Tlf.nr.
2834 8360
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ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
For Bredalsparken & Grenhusene
Onsdag d. 21. november 2007
kl. 1900
i Medborgerhuset

Særligt afdelingsmøde
for Grenhusene
Onsdag d. 28. november 2007
kl. 1900
på Gungehusskolen
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