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Køer og heste og får på græs
henover brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og
næs,
byger, som går og kommer, det er den danske sommer.

POSTKASSER
Som bekendt har Folketinget
vedtaget, at alle etageejendomme skal have opstillet
brevkasseanlæg i stueetagen i
hver opgang eller ved indgangsdøren, og dette skal være
på plads inden udgangen af
2009. På afdelingsmødet i november sidste år vedtog Bredalsparkens beboere at protestere imod denne lov, og siden
da har Boligselskabernes
Landsforening bakket protesten op, men ministeren vil
ikke give sig en millimeter, så
der er ingen vej udenom.
Vi har sendt en ansøgning til
postmesteren, hvor vi søger
om dispensation for opsætning
af postkasser ved visse boliger.
Det gælder stuelejlighederne
på Gurrevej ulige numre, som
jo ligger direkte ud til fortovet. Det samme gælder stuelejlighederne Arn. Nielsens
Boulevard 87 – 105, eller i
hvert fald nogle af dem. Ligeledes søger vi om fritagelse
for opsætning af brevkasseanlæg på Hvidovrevej, da der
hverken er plads i opgangen
eller udenfor.
Endelig søger vi også dispensation for ældreboligerne.

DISPENSATION
Bevægelseshæmmede og handicappede, der ikke er i stand
til selv at tømme deres postkasse, og som ikke har anden
mulighed for at få brevkassen
tømt, f.eks. ved hjælp af hjemmehjælpere, kan få midlertidig
dispensation fra kravet om
opstilling af en brevkasse, så
posten afleveres direkte til boligen.
Henvendelse skal ske til vedkommendes socialforvaltning,
Dansk Blindesamfund eller De
Samvirkende Invalideorganisationer, som udarbejder en
indstilling, der afleveres til
den lokale postmester.
POSTLEVERING TIL
DØREN
Pensionister der er fyldt 65 år,
og som bor i etageejendomme,
har krav på, at Post Danmark
omdeler forsendelser til pågældende direkte til boligen.
Anmodning om aflevering af
forsendelser direkte til boligen
skal rettes til det lokale posthus.
Cirka 30 % af Bredalsparkens
beboere er fyldt 65 år, så bestyrelsen vil undersøge om der
er mulighed for at foretage en
samlet ansøgning.
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Det er boligpolitikken, som skaber uligheden
Alle politiske partier hylder
velfærdsstaten og taler om
sammenhængskraften i samfundet, men så må de politiske
partier også indse, at netop
boligpolitikken er helt afgørende for velfærdens fordeling, og herunder indgår også
en debat om ejerboligbeskatningen.
Skattestoppet har alene betydet en lettelse af ejendomsværdiskat for 9,7 milliarder

kroner i årene fra 2002 til
2005. Det er tankevækkende,
at staten i samme periode har
tvangsinddrevet 7,8 milliarder
af lejernes penge i Landsbyggefonden, og tvangsinddrivelsen er fortsat siden, så den nu
udgør ca. 10 milliarder kroner!
(Uddrag af artikel skrevet af
den nys afgåede formand for
Boligselskabernes Landsforening).

Udgifter til vejbelysning på
Berners Vænge og Gurrevej
(Et kedeligt brev fra kommunen).
I slutningen af maj modtog vi
et kedeligt brev fra kommunens tekniske forvaltning. De
fortalte, at Dong til efteråret
går i gang med at modernisere
vejbelysningen, dvs udskifte
gadelamperne til en anden model, samtidig med at luftledningerne fjernes.
Det ubehagelige ved brevet
var, at kommunen samtidig
oplyste, at Bredalsparken skal
betale udgiften til den nye ga-
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debelysning på Berners Vænge og Gurrevej, fordi disse to
er private boligveje.
Bestyrelsen har besluttet, at
der bliver opsat samme lampe
som i det øvrige Hvidovre, og
som også bliver opsat på
Claus Petersens Alle og Sognegårds Alle.
Udgiften til de nye lamper bliver ca. 250.000 kr. Og ikke
nok med det. Vi skal også selv
fremover betale strømforbruget til gadebelysningen på de
to veje.

RENOVERING AF ALTANGANGEN
ARN. NIELSENS BOULV. 87-105
Sidst i april tog arbejdet med
at udskifte den eksisterende
altangang sin begyndelse. Alt
det gamle blev revet ned, og
det eneste, der blev genbrugt,
var trapperne, som blev sat i
stand. I begyndelsen af juli var
renoveringen afsluttet, og bygningen har fået et helt nyt
look, et meget mere lyst og
venligt end det gamle - og
midt i juli vendte beboerne

tilbage til deres lejligheder.
Nu mangler arealet foran bygningen at blive ordnet, men
her venter vi, ligesom i forbindelse med et par andre arbejder, på at Dong skal komme i
gang med at udskifte luftledningerne til jordkabler. Vi kan
stadig ikke få noget konkret
svar på, hvornår Dong går i
gang.
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Svalegangen Gurrevej ulige numre
… er blevet repareret. Konsollerne, som bærer gangpladerne, er blevet repareret og udstyret med en vandnæse, så
der ikke sker misfarvning af

murværket. I øjeblikket forsøger man at finde en metode til
at afrense muren de steder,
hvor der gennem årene er sket
en misfarvning.

Modernisering af el-hovedforsyning
Det forventes, at startskuddet
for det store el-projekt går i
november, hvor man går i
gang med arbejdet i kældrene.

Der vil blive sendt særskilt
informationsmateriale ud til
alle berørte boliger, inden arbejdet påbegyndes.

CIRKUS ARCUS
Endnu en sommer er passeret og lokale børn og unge bag Hvidovres populære ungdomscirkus, Cirkus Arcus, kan glæde sig over
igen i år at have underholdt flere tusinde af mennesker med sine
fantastiske forestillinger i cirkusteltet ved Avedørelejren. Forestillinger som eksisterer, fordi frivillige børn og deres forældre i
fællesskab ligger kræfter i det. Og udbyttet er ikke til at tage fejl
af.
”Cirkus Arcus opstod på baggrund af to unge, der lavede
gadegøjl for sjov. De tiltrak
hurtigt en masse børn. Jeg selv
gik med i 1994, efter jeg fra
min lejlighed i Berners Vænge
så nogle børn lave akrobatik
på gaden. De fortalte, de skulle lave cirkusforestillinger, og
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det tog jeg min datter med til.
Hun skulle da også have lov
til at gå til cirkus”, fortæller
Poul Møller som er en af
kræfterne bag Cirkus Arcus og
hver dag oplever de muligheder, det giver, når børn samarbejder med og kan lave noget
på lige fod med voksne.

”Cirkus Arcus skaber nogle
rammer, hvor forældrene skal
meget mere end blot at klappe
af deres børn til forestillingerne. Forældrene er ligeså vigtige som de 75 børn, der er
med. Der skal laves rekvisitter, ansøgninger, PR og alt
det, der gør det muligt at få
cirkusset op at stå. Det står
forældrene for og synes, at det
er spændende. 98% af forældrene er engagerede og bruger
i forsommeren rigtig meget tid
på det. De er og føler, at de er
nødvendige, og det er fedt.”
Venner for livet
Flere af de børn, der i dag er
dygtige cirkusartister, startede
på bar bund. Men i Cirkus Arcus vokser man hurtigt med
opgaven og mindst lige så vigtigt, som menneske. Og denne
proces giver et helt særligt
sammenhold.
”Børnene får en utrolig selvtillid, de opdager, at de kan noget, og at de andre børn afhænger af en, fx hvis man rykker sig i et nummer, så vil en
anden slå sig gevaldigt, eller
hvis en ikke er ordentligt forberedt, så går det ud over de
andre. Det er bl.a. det, der har
holdt mig til i alle disse år, jeg

ser, hvordan børnene bliver
enormt ansvarlige”, siger
Poul, der bevidst sammensætter øvegrupperne, som børnene indgår i, på kryds og tværs
af både køn og alder.
”Det tror jeg er meget lærerigt.
I dag opdeles børn altid, men
her skal de arbejde sammen
uanset alder, som varierer fra
5-20 år, og det lærer de ældre
at tage hensyn til de små, og
omvendt er det også vigtigt for
de yngre at være sammen med
de ældre, da det giver dem noget i deres egen udvikling. Og
deres arbejde med klovnerier
lærer dem at grine sammen, af
sig selv og af hinanden, og det
giver dem en styrke, også når
de er sammen med andre børn.
De får mange menneskelige
kompetencer”, fastslår Poul
som oplever, at Circus Arcus
er platform for nogle utrolige
venskaber og relationer for
livet.

Fortsætter næste side
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Gøgl og alvor
Selvom Cirkus Arcus – på papiret – ikke er professionelt,
har det alt, hvad der hører et
cirkus til. Tryllekunstnere, imponerende akrobater hvor råstyrke og ynde forenes i graciøs stil, cykler der kører på line
flere meter oppe i luften, tempofyldte jongleringsnumre,
poetiske trapeznumre og de
obligatoriske klovne, som når
selv de mindste børn på tilskuerrækkerne. Og sådan et vanskeligt show kræver hårdt arbejde, selv fra de helt små, dog vægtes børnenes glæde
ved at gå til cirkus langt højere end showet.
”Det er meget vigtigt for os
ikke at lære dem at dygtiggøre
sig til noget bestemt fra starten, men i stedet at lade dem
prøve sig frem til det, de synes
er sjovt. De får lov til at prøve
hele paletten. Jeg er der for at
spotte deres kompetencer og
hjælpe dem derhen, hvor jeg
kan se, at de vil få succes. Det
er det vigtigste, det handler
om dem.”
Som artist i Cirkus Arcus bliver der stillet store krav og
stjernenykker er bestemt ikke i
høj kurs.
”Vi lever i et præstationssamfund, hvor præstationen gør en
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til den, man er. Jeg prøver i
højere grad at være anerkendende over for dem som gruppe. Jeg tror, at ros er forfejlet,
hvis den i for høj grad er bundet op på de enkelte børns artistiske præstationer. De skal
vide, at jeg holder af dem ikke pga. deres kunnen, men
som mennesker. Udover at
udvikle børnenes menneskelige kompetencer er formålet
med arbejdet i Cirkus Arcus
selvfølgelig også at lave flot
og seværdigt cirkus. Jeg mener, at man skal stille kvalitetskrav til børn og unge. Men
kravene til den enkelte skal
selvfølgelig været afpasset
evnerne.
Min allerstørste glæde ved mit
engagement i Cirkus Arcus er
nok at være med til at danne
ramme om mange familiers
sociale- og kulturelle liv. Det
er meget livsbekræftende at se
børn og forældre arbejde sammen om et fælles projekt.”
Se http://www.dui.dk/cirkus/

GRENHUSENE
50 år
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GRENHUSENE 1958 - 2008
- OG DE STÅR DER ENDNU!
Det er i år 50 år siden, at Grenhusene blev færdige til indflytning,
og vi har i den anledning kigget tilbage i avisudklip og tidsskrifter for at se, hvad man skrev om denne bebyggelse, som var en
sensationel nyskabelse på den tid.
Allerede i 1955 skriver bebyggelsens arkitekt Eske Kristensen i
fagbladet Arkitekten om sit projekt, at han havde fået til opgave
at bygge nogle rækkehuse for DAB, men at han ved at gå at kigge
på de bebyggelser, der allerede eksisterede, fandt ud af, at de små
haver, som lå side om side, og hvor man fra start af kunne se ind i
naboens have over de små hække, hurtigt blev forsynet med rækværk, eternitplader eller beplantning, så naboen ikke kunne kigge
ind.
Han ville derfor fra start lave en have, som var helt ugenert, og
som skulle være intimt forbundet med huset. Desuden ville han
bryde med det princip, at alle forsyningsledninger sædvanligvis
var gravet ned i kanaler i jorden, men at disse skulle sidde i loftshøjde, så de var let tilgængelige.
Det var også noget nyt, at man ville bygge med betonelementer,
og husene var derfor konstrueret over nogle standardmål, så man
kunne opstille ydermurene meget hurtigt og give plads for de øvrige håndværkere. Den lave højde på husene betød også, at en
almindelig traktor kunne fungere som kran.
Hvor man normalt i anden rækkehusbebyggelse kunne køre lige
til indgangsdøren, skulle der her kun være en tilkørselsvej, og husene skulle placeres ved små, smalle gangstier (som de små gyder
i Dragør), hvor husene skulle placeres som kviste på en gren –
heraf navnet Grenhusene.
Grovkøkkenet og vareboksen ved indgangsdørene bliver også
omtalt som et ekstra raffinement.
Arkitekten forestillede sig, at husene på hver side af gangen skulle udformes forskelligt, at der skulle være flyttelige skillevægge,
og at der i tilknytning til bebyggelsen skulle være nogle fælleslokaler samt et par butikker. Disse ting blev ikke til noget, og det
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skyldes måske, at husene skulle have været bygget i 1954, men
rendte ind i et byggestop. På opførelsestidspunktet 1957-58 var
det et krav, at hvert hus kun måtte koste 38.000 kr., og derfor
måtte man slække på flere ting.
Eske Kristensens første skitse til Grenhusene

Skitsen til Grenhusene er tegnet i sandet på stranden ved Fårevejle i 1953.

”Ingen kan se ind – ingen kan se ud –
eksperiment i stort rækkehuskompleks –
indrettet for familier med børn”.
”Huse på en gren – interessant eksperiment i Hvidovre”
Opførelsen af Grenhusene havde mediernes interesse, og vi har
bladret i nogle af avisudklippene fra dengang. Land og Folk skriver, at Hvidovre prøver noget nyt, og bringer billeder af en skov
af betonpiller. Ekstrabladet skriver om en splinterny byggeide,

Fortsætter næste side
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ultramoderne arkitekt blev inspireret af Dragørs hygge. Man oplyser, at husene kan rejses på halvanden dag, og at huslejen er
beregnet til 240 kr. pr. md. BT har en artikel, hvor de især hæfter
sig ved de højtsiddende vinduer, der gør huset ugenert, den lukkede gårdhave og pergolaerne samt beplantningen mellem husrækkerne, der med tiden skal vokse op som en skov. I Vestkysten er
der en satirisk artikel, der ironiserer over de højtsiddende vinduer,
der forårsager, at en nysgerrig nabo risikerer liv og lemmer, når
de ved hjælp af borde og stole skal kravle op for at kunne se,
hvad naboen foretager sig.
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Udlejningen af husene gik nu ikke så let. Indskuddet og huslejen
var stor efter datidens normer, byggeriet var meget utraditionelt,
og beliggenheden i Hvidovre var ikke særlig attraktiv. Husene lå
langt fra forretninger, og trafikforbindelserne var ikke særligt gode.
Det var derfor muligt, selvom bebyggelsen var beregnet for familier med børn, at enlige par kunne flytte ind. Det skulle i øvrigt
snart vise sig, at disse første indflyttere fik mange problemer.
OG VI BLEV HÆNGENDE!
- fortalt af en beboer, da Grenhusene fyldte femogtyve.
”Det var et tilfælde, som gjorde, at vi kom til at husere i Grenhusene. Vi – et forholdsvis nygift par – havde som følge af udlængsel, oplevelsestrang og et godt tilbud om at se og lære en hel masse boet i det store udland og havde fartet en del omkring. Nu var
en familieforøgelse stærkt på vej, hvorfor vi satte kurs mod de
hjemlige strande.
På det tidspunkt herskede der stor boligmangel. Vi boede i lang
tid hos konens forældre i en lille halvandet værelses lejlighed på
Frederiksberg. Der var i forvejen tre personer på dette lille areal.
Vores ”bolig” udgjordes af en krog med en divan og en gyselig
smedejernslampe med en hæslig skærm, der gjorde folk grønne i
hovedet.
Vi var skrevet op til bolig i samtlige sociale boligselskaber, hos
en hel del sagførere og boligadministratorer, og det kostede os en
bunke penge at blive optaget i registeret hos diverse udlejningsbureauer, som på den tid havde gyldne tider.
Da vi fik brev fra DAB, at vi kunne få en bolig i Grenhusene,
hamrede hjerterne af fryd. Men syntes jo nok, det lå lidt langt
ude….vi var vant til det pulserende byliv og befandt os godt i det
og havde mange gøremål.
Grenhusene var vist nok den første bebyggelse, hvor det såkaldte
princip med gårdhavehuse blev bragt i anvendelse.
Vi var begge levende interesseret i arkitektur, i boligindretning og
folkelig levevis, og dem var vores opfattelse, at denne i Danmark
nye boligform havde sine store fordele – bl.a. dette, at den gav
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rige muligheder for at ”komme sammen” med de øvrige beboere
og samtidig bevarede muligheden for at gå ind og lukke døren
efter sig, hvis man var i det hjørne.
Det, der nok trak mest, var det lille jordstykke, som blev kaldt
haven. Der var der mulighed for at få afløb for fantasien og skabe
noget med egne hænder. Kun et yderligere plus.
Folk i almindelighed – venner og bekendte – rystede på hovedet,
da vi berettede om det store held. De mente tydeligvis, at der var
sket en kortslutning i vores hjernevindinger. ”Og så så dyrt”.
”Hvordan fa….vil I klare det?” ”Det ligner jo en koncentrationslejr”. ”Kaninfarmen i Hvidovre”. Sådan lød det.
Vi vendte det døve øre til, for vi skulle og måtte have et sted at
bo. Det kneb gevaldigt med at få skrabet sammen til det formidable indskud, og der var store udgifter forbundet med indkøb af
babyudstyr, nødvendige møbler, husgeråd osv.
Vi skulle med andre ord over en del hurdler, før vi kunne sætte
foden om ikke i eget hus så dog under eget bord. Det der med
eget hus var vi slet ikke indstillet på. Dengang tænkte man ikke
så meget på skattefradrag og havde slet ikke antennerne ude til
den slags. Men det skal indrømmes, at det var hulens dyrt. Den
månedlige husleje var på godt 350 kr. – en ganske net sum penge.
Hvis man betalte over 200 kr. om måneden i leje, var det dyrt.
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Løn- og prisniveauet var et ganske andet dengang. En kontorassistent med en vis anciennitet havde 600 kr. om måneden. Det var,
hvad den ene halvdel af os tjente. Så de første år sad vi faktisk og
hakkede ganske bravt i det. Som ”rigtige” bymennesker var vi
vant til at stikke ned på hjørnet i ismejeriet og hente dit og dat.
Det var lidt uvant, at der var langt til forretninger, og vi blev
tvunget til nøje at planlægge alle indkøb.

Også transporten var et stort problem. Danmarks bilpark var ret
beskeden, og det var vist nok de færreste ”almindelige” mennesker, som havde ønsker og drømme i den retning. Næh, det var
cyklen frem og tilbage. Men det var ganske hyggeligt. Man fik en
masse cyklistvenner, som man var på nikkehilsen med, og med
nogle spurtede man om kap. Det kunne faktisk lade sig gøre at nå
ind til byens centrum på 20-30 minutter.
De første beboere i Grenhusene var for en god dels vedkommende bedrelønnede provinsboere, der af en eller anden uopklaret
grund var blevet importeret til hovedstaden. Nogle var måske nomader, eller måske kunne de ikke i længden finde sig til rette i
den aparte boligform – i hvert fald var flyttevogne på gæstevisit
meget ofte.
Efter vores mening indbyder huset til mangfoldige aktiviteter. Vi
Fortsætter næste side
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har malet og tapetseret og lavet om og flyttet omkring med møbler og andet skrabsammen mangfoldige gange. Vi har lagt meget
arbejde i haven. Den har været ”ægte” japansk, der har været
åkandedam, og vi har haft en særlig ”fuglehave” tilplantet med
vækster, som tiltrækker fugle. Det var forbi med alt det, da familiens flertal bestemte, at vi skulle have hund. Men så lavede vi
selvfølgelig en ”hundehave”, så vovsen frit kunne udfolde sig og
bl. a. grave kødben ned og op.
På den dejlige tid, hvor Havnevejen endnu kun befandt sig på vejingeniørernes tegnebræt, var der en pragtfuld, stor mark, som var
et helt eldorado for små og store.
Der er ikke tal for, hvor mange indianere og cowboydere der er
blevet pint og plaget og hængt og brændt. Heftige grænsekrige
rasede i dagevis. Om aftenen var der en råben og skrigen, når de
tapre krigere skulle hjem og i seng. Der blev bygget huler i jorden
og i træerne, og der blev bygget hele småbyer af gamle brædder
og/eller grene og græs i store mængder. Pølser og bøffer blev ristet over sagte ild, og kilometervis af snobrød blev sat til livs af
sodsværtede unger. Det var et liv fuld af oplevelser og udfordringer.
Senere blev det til fod- og håndboldkampe med selvlavede mål
og markeringer. Og der var idelig klager og jammer over de satans unger, som cyklede igennem gangene.
- Alt dette var før civilisationen indtog Grenhusene. Før muren.
- En hvilken som helst bebyggelse er vel, hvad man gør den til.
I vores gang har vi i mange år kommet hinanden en hel masse
ved, hvis du forstår? Det skyldes måske, at vi var i omtrent samme aldersgruppe, da vi rykkede ind i kaninburet, at gangens børnebande har været nogenlunde jævnaldrende, at vi fra starten
hjalp hinanden med at passe børn, lånte haveredskaber hos hinanden og lavede hyggelige sammenkomster i haverne eller om vinteren i stuerne. Nogle har brygget vin sammen, og vi andre hjalp
godt til med at udrydde dette fluidum. Andre var vakse til at stå bi
med råd og dåd, strikke- og syopskrifter. Nogle var rene mestre
udi den ædle kogekunst. Uhm, sikke nogle pragtfulde grillfester,
vi har haft.
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Vi er mange, som har delt fælles glæder og ind imellem også
større og mindre sorger og bekymringer. Det sammenhold, som
er blevet smedet, har mange gange stået sin prøve – også da det
gjaldt om at male træværket i gangen.
Alt er ikke, som det har været. Og tak for det. Men alt det gode
og positive burde og kunne fortsætte under nye vilkår”.
K.

RIGTIGE JUBILARER.
Selv om alderen er begyndt at indhente dem, der har boet her
længst, er der alligevel 11 huse, hvor de samme har boet der
lige siden indflytningen i 1958. En jubilæumshilsen i den anledning må være på sin plads.
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Lyden af børneskrål og voksne, der sludrer i haverne, høres tydeligt, når man går en tur gennem gangene i Grenhusene. Man kan
kun gisne om, hvad der foregår inde bag de aflukkede haver, men
duften af vasketøj og røgen fra brændende grillkul afslører en høj
aktivitet på denne søndag eftermiddag i juli måned. Også hos nyindflytter Hanne Madsen, som, sammen med sin mand Jørgen,
bakser med at lægge fliser i haven, så den store familiefest kan
afholdes derude et par uger senere.
Der har været rigeligt at tage sig til, siden Hanne og Jørgen flyttede ind start februar 2008 efter en rum tid på ventelister. Den stigende popularitet og glæde ved at bo i Grenhusene betyder, at der
i dag er rift om husene. Hanne og Jørgen fik deres Grenhus. Det
trængte dog til en kærlig hånd efter godt 50 år.
”Vi knoklede i to en halv måned med at få huset til at se ud, som i
dag. Vi rev vægge ned, installerede elektricitet, udskiftede fodpaneler, satte fliser og tapet op og meget mere, men så er huset til
gengæld også rigtig flot, lige som vi vil have det”, siger Jørgen og
tager en slurk af den friskbryggede kaffe.
Som de fleste andre beboere i Grenhusene var det også haven, der
var det helt attraktive for Hanne og Jørgen. De kom fra en lejlighed på Berners Vænge, hvor de havde deres altan.
”Vi var glade for vores lejlighed og altan, men når vi kom hjem
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fra arbejde, var altanen i skygge, og vi syntes ellers det kunne være så dejligt at sidde ude efter arbejde og nyde en kop kaffe. Og
den mulighed gav haven os i Grenhusene jo. Vi er egentlig ikke
havemennesker, som elsker at arbejde derude dagen lang. Vi kan
bare godt lide at have en have, hvor vi kan være i. Vi har begge
før haft en have, hvor vi nødtvungent fik grønne fingre, og det er
vi ikke længere interesseret i. Derfor er 80 km2 have helt perfekt
til os”, fortæller Hanne.
Varm velkomst
Men hvordan er det at flytte ind som ny beboer i Grenhusene i en
efterhånden etableret kultur gennem 50 år?
”Vi skulle da lige vænne os til, at haven er helt afspærret, for man
er jo nærmest helt afsondret fra de andre beboere. Man kan ikke
se noget som helst. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen
kontakt til de andre. Beboerne i gangen er så hyggelige. Da vi
flyttede ind kom flere af vores naboer og bød os velkommen til
Grenhusene, og det var jo dejligt. Folk er simpelthen så positive
her”, fortæller Hanne og fortsætter
”Og så er der alle aktiviteterne og fællesarrangementerne – dem
skal vi bare med til. Det første, vi var med til, var fællesbeskæringen, og så kiggede vi også lige ud, da der var loppemarked. Det
endte selvfølgelig med, at vi købte en masse, men så var det så
nemt lige at losse af derhjemme, når nu man bor midt i det. For
det er det med fællesskabet, som vi synes er så hyggeligt, og det
er en god måde at lære folk at kende på. Så når der bliver afholdt
jubilæumsfest den 30. august, så skal vi helt sikkert også med”,
slutter Hanne.
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Med fra starten – 1958
Vi er i januar måned 1958. Fra en 2. sal på hjørnet af Berners
Vænge og Sognegårds Alle, hvor Agnete Levinsen på den tid boede, kunne man se ud over gule marker med agersennep. Snart
var der pludselig et byggeri i gang. Det var starten på Grenhusene.
”De små haver virkede så hyggelige, og på afstand havde min
mand og jeg holdt øje med byggeriet. Så da det blev annonceret,
at interesserede kunne komme forbi 2. søndag i januar og se et af
de færdigbyggede huse, der var indrettet som prøvehus, stod vi
der som nogle af de første”, fortæller Agnete.
Fyr og flamme
7 uger senere flyttede Agnete, hendes mand og deres to små børn
ind i lige præcis det Grenhus, som de bedst syntes om. De kunne
nemlig vælge og vrage mellem de 158 huse, som blot manglede
lejere og ifølge Agnete var fuld af muligheder.
”Det var jo en helt anderledes og ny byggeform. Murene, der
spærrede haverne inde som en Atriumgård og de mellemliggende
asfaltbelagte stier. Oprindeligt var her plantet polygonum, Arkitektens Trøst, som skulle gro op om pergolastængerne. Man opgav dog hurtigt denne ide, da det krævede, at beboerne ofte skulle
ud og feje på stien. Og så de store mellemliggende arealer, hvor
der blev plantet tjørn, popler og bøg. Vi syntes, at det kunne blive
dejligt med de små haver og det grønne område. Min søn på godt
5 år spurgte min far, da mine forældre var med ude for at se lejligheden, inden vi flyttede ind: Morfar, er du fyr og flamme, for
det er min mor.”
”Grenhusene har måttet stå model til mange øgenavne gennem
årene. Grisefarmen, Sing-Sing var der fx nogle, der kaldte dem,
men det var vist kun, indtil folk med egne øjne så, hvor rummelige og dejlige både huset og haven var, trods de relativ få kvadratmeter”, siger Agnete.
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Dobbelthaver for en skilling
Et hastigt blik i Agnetes have vidner om den store glæde, der er
forbundet med arbejdet på stedet. I staudebedet langs den hvidmalede betonvæg gror langstilkede røde roser side om side med
salvie, alunrod og st. hansurt. I skyggesiden står der rododendron,
astilbes, hortensia og høstanemoner m.fl.. Vinter og forår er haven fyldt med bl.a. erantis, vintergæk og påskeliljer. Det hele omkredser græsplænen med den romantiske bænk til de stille nætter.
Alt er ordnet, plejet og har sin egen plads.
”Haven er jeg umådelig glad for. Jeg hygger mig med at passe
den, og når jeg af til har løg og planter i overskud, så planter jeg
dem i bedet ude ved parkeringspladsen. I baghaven på fællesarealerne, området som jeg kalder ”busken”, har jeg haft frugtbuske
og i flere år også forsøgt mig med kartofler. De gav ikke rigtig
noget, så nu har jeg sået lidt græs, som sammen med ukrudt får
en gang med græsslåmaskinen. Det giver et grønt look derude, og
om foråret blomstrer også her erantis, vintergæk, dorthealiljer og
påskeliljer i rigt flor. Man kan faktisk sige, at vi har dobbelthaver
her i Grenhusene. Og alt dette fik vi i 1958 til den nette sum af
305 kroner om måneden”, siger Agnete, som gennem 50 år i
Grenhusene har oplevet en del.

Fortsætter næste side
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Et trykt hjem

For tiden har ikke stået stille. Bl.a. gav de hyggelige omgivelser
anledning til endnu et barn og et familieliv, hvor haven har været
en sand perle. Sammen med sin mand, som i sin tid var aktiv i
Grenhusudvalget, har hun bygget træterrasse i haven, revet vægge
ned og fået større stue, fået renoveret hoveddør, tage og vinduer,
nydt udskiftningen af de sorte asfalt stier med klinker og meget
mere. Så selv i dag, hvor børnene er fløjet fra reden og livet ser
noget anderledes ud end for 50 år siden, er Agnete meget tilfreds
med sit Grenhus. Og børnebørnene er nu blevet de flittige brugere
af legepladsen, når de kommer på besøg fra Oslo.
”Ja, det bedste ved at bo i Grenhusene, har været den aflukkede
have og alt det grønne. Her føler jeg mig tryg. Det er, som min
mand sagde, en ideel alderdomsbolig. Flere af mine bekendte siger, at jeg kan sagtens, at jeg har en lejlighed med have, som er så
overkommelig at passe”, slutter Agnete.
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Glimt fra livet i Grenhusene

Det årlige loppemarked, der i år afholdtes for 17. gang

Gangfest
Fortsætter næste side
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I mange gange har
man i fællesskab
bygget cykelskur.

Gør-det-selvmalerarbejder.

24

De voksne spiller petanque…...
….mens børnene hygger sig
på legepladsen.

Fortsætter næste side
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For 20 år siden blev
det ene af vaskerierne
ombygget til beboerhus, som fik navnet
”Fællesgrenen”.
Det arbejde blev udført af beboere, og siden hen har huset dannet ramme om mange
fester og aktiviteter.
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En gang om året, den sidste søndag i marts, er der oprydnings- &
beskæringsdag.

Fortsætter næste side
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Jubilæumsdag

En dejlig sommeraften med grill og hyggeligt samvær
(Grundlovsfest).

28

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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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Louise L. Andersen
Berners Vænge 26, 2.th
Tlf.: 3677 7465

Karen Bengtsson
Henning Davidsen
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3649 6620

Kjeld Galler
Berners Vænge 22,1.th
Tlf.: 2343 2720

Torben Henriksen
Berners Vænge 5 st.th
Tlf.: 3150 2152

Børge Jensen (Formand)
Grenhusene 181
Tlf.: 3678 5019

Vibeke Nielsen
Berners Vænge 24, 1.tv
Tlf.: 3649 2995

Ditte Sørensen
Gurrevej 91 A
Tlf.: 3677 5606

Connie Weis
Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3678 7320

Udvalg
Blad:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Maria Jensen
Karin Degnebolig

Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Henning Davidsen

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Louise Ladegaard
Andersen, Torben Henriksen

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Vibeke
Nielsen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen,
Louise Ladegaard Andersen

IT-gruppen:

Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,
Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup,
Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus
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

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 E. Mahler

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
- Weekend
1300 - 1500
på tlf.: 7741 5151
Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon
på tlf.: 7022 0304
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SÆT KRYDS I KALENDEREN
TORSDAG D. 13. NOVEMBER
ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
FOR
BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE
-

MANDAG D. 24. NOVEMBER
SÆRLIGT AFDELINGSMØDE
FOR GRENHUSENE
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