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Huslejestigninger
På de kommende afdelingsmøder er et af de vigtigste
punkter (hvis det ikke er det
vigtigste) godkendelse af budget for 2009/10 og dermed
fastsættelse af huslejestigningen pr. 1. april næste år. For
huslejestigninger undgår vi
desværre ikke.
Og budgetforslaget, som møderne skal tage stilling til, in-

deholder huslejestigninger ud
over det sædvanlige – over
7%!
Årsagerne hertil er først og
fremmest den voldsomme
prisstigning på vand, som blev
gennemført sidste år, stigende
udgifter til lønninger og højere
ejendomsskatter. Alt sammen
noget, vi ikke kan gøre noget
ved.

Postkasser
Som bekendt skal alle etagebyggerier have postkasseanlæg i opgangene eller uden for
inden udgangen af 2009. I den
forbindelse har bestyrelsen
søgt om dispensation for opsætning af postkasseanlæg visse steder i bebyggelsen. Men

vi har fået blankt afslag, også
hvad angår stuelejlighederne
på Gurrevej ulige numre, hvor
hoveddørene ligger lige ud til
fortovet, og hvor der altså ikke
er tale om opgange. Begrundelsen er, at der er tale om etagebyggeri.

Miljøprisen 2008
Bedømmelsesudvalget for
Hvidovre Kommunes Miljøpris har besluttet, at miljøprisen i år skal tildeles Bre-

dalsparken. Bestyrelsen får
overrakt prisen ved et arrangement i Byrådssalen d. 6. november.
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Tiderne skifter….
I 1987 tog nogle beboere sammen med afdelingsbestyrelsen
initiativ til at oprette et ældrecenter i Bredalsparken, kaldet
”Bredalsparkens og Grenhusenes Ældrecenter”. Det fik til
huse i nogle lokaler i kælderen, Hvidovrevej 302.
Man kan fortælle om mange
gode sammenkomster og fester, der er afholdt i disse lokaler og herfra er foretaget
udflugter, besøg og ferierejser
til glæde for medlemmerne.
Trods god udnyttelse af lokalerne har der til stadighed været et ønske om at komme ”op
i lyset” og undgå trapper, for
selv om vores navn er ændret
til ”Seniorklub”, så er det jo
stadig ældre mennesker, der
frekventerer klubben. Derfor
var glæden stor, da afdelingsbestyrelsen kunne tilbyde os
nogle lokaler på Gurrevej 31
med nem adgang - også for
gangbesværede.
Denne ændring i klubbens beliggenhed giver bestyrelsen
håb om, at flere nu kan deltage
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i vore arrangementer. Kontingent for et år er kun 65.- kr. og
støtte fra såvel Hvidovre kommune som afdelingsbestyrelsen gør, at klubben kan lave
gode arrangementer og hygge
om vore medlemmer på åbningsdagene: mandag - tirsdag
- torsdag - fredag kl. 1200 –
1600, hvor især tirsdag og torsdag er populære frokostdage.
Tag madpakken med og deltag
i fællespisning eller kom forbi
til eftermiddagskaffen, der
serveres fra. kl. 1330.
Større arrangementer som fødselsdagsfester med bankospil
– der afholdes en gang om
måneden – og grisefest eller
julefrokost m.v. afholdes i Beboerhuset på Neergårds Alle.
Bestyrelsen glæder sig over de
nye lokaler og håber at se endnu flere medlemmer, når trapper ikke mere er et problem.
På gensyn i Bredalsparken´s
og Grenhusene´s Seniorklub,
Gurrevej 31.
Bestyrelsen

Oldemor, barnebarn og
oldebarn vandt i retten
Da en 83-årig dame i april
2006 skrev til boligselskabet
KAB for at meddele, at hendes barnebarn og oldebarn var
flyttet ind hos hende i hendes
store attraktive bolig i Herlev,
blev det starten på et sagsforløb, som er kommet til at betyde, at der er blevet en fornyet
interesse efter at arve eller
overtage et alment lejemål efter reglerne om fælles husstand.
I brevet til KAB gjorde den
ældre dame nemlig gældende,
at hun nu havde fælles husstand med sit barnebarn - en
33-årig kvinde og dennes søn.
Det ville KAB ikke umiddelbart anerkende, og i et brev
tilbage bad man lejeren om at
lovliggøre forholdet ved snarest at søge om delfremleje af
boligen.
Den ældre dame nægtede at
følge selskabets anmodning,
og sagen endte i byretten i
Glostrup. Her blev der afgivet
vidneforklaringer af både lejlighedens beboere og KAB, og
med dommerstemmerne 2-1

fik KAB medhold i en dom
afsagt i september 2007. KAB
kunne i et nyhedsbrev meddele, at man nu havde rettens ord
for, at i ”den konkrete situation” var barnebarn og oldebarn
ikke omfattet af begrebet
”fælles husstand”.
Men dermed var sagen ikke
slut, idet den ældre dame ankede afgørelsen til landsretten,
og sagen blev taget til behandling i Østre Landsret i foråret
2008. Her nåede dommerne
enstemmigt frem til den stik
modsatte konklusion:
De tre landsdommere var
nemlig enige om at konkludere, at den måde, som damen
levede sammen med sit barneog oldebarn på, betød, at det
var rimeligt at tale om, at de
boede i en fælles husstand.
KAB blev derfor dømt til at
anerkende forholdet og betale
sagens omkostninger.
På grund af sagens principielle
karakter ønskede KAB at få en
såkaldt 3. instansbevilling og
føre sagen videre til Højesteret
men blev afvist.
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LÆSERBREV
Som ny beboer i Bredalsparken, må jeg nødvendigvis give
udtryk for, hvor stor betydning
det har og får for mig, at møde
mit barndomskvater, her i den
2. alder.
Jeg vandt i lotteriet, da jeg
byttede mig til mit nye hjem
her. Mine rødder blev sat for
50 år siden i Grenhusene, hvor
barndom og ungdom blev udlevet.
Livet bragte mig vidt omkring,
men nu er jeg hjemme igen ☺
Min gensynsglæde er forstærket af den positive og varme
ånd jeg har mødt, lige fra personalet på ejendomskontoret
til servicemedarbejderne og
ikke mindst de mange beboe-

re, der hilser og nikker, selv
om jeg er en ”fremmed” her.
Med tanke på det jeg kommer
fra, er jeg overvældet over den
effektivitet og orden, der hersker her. Min indflytning har
således kun været præget af
positive oplevelser.
Aldrig et øjeblik vil jeg tage
dét for givet, som jeg møder
her, men fortsat sætte pris på
det, velvidende at det kan blive en vane at blive godt behandlet.
En varm tak for god behandling her ved min absolut sidste
flytning ☺
H. Kjærsgaard
Berners Vænge 12

bytteservice
HAVES:
Adresse
Gur 205 A
m/altan
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Rum
4 vær.
89,64 m2
Type bh222b

ØNSKES:
Rum
2 vær.

Tlf.nr.
7741 5277
Inden kl. 14

Zanzibars hjerte af sten
I oktober i år sejlede jeg med min studiekammerat til den Tanzanianske ø Zanzibar for at tilbringe nogle dage på stranden og ikke
mindst for at opleve byen Stone Town, der, med sine unikke historiske elementer, er et godt eksempel på Zanzibars kulturelle arv.
Solen ramte os med sine varme stråler ude på det åbne
hav, mens vi forundrede så en
hval sprøjte det turkisblå vand
op for sig. Som vi nærmede
os, så vi overdådige nyrenoverede bygninger og hoteller.

Snart lagde båden til ved havnen i Stone Town, og alle
Zanzibars bagagebærere brusede frem for at bære folks
bagage. Folk råbte og gestikulerede, mens flokken af wazungu (hvide) passagerer prø-

Fortsætter næste side
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vede at omsætte det, der skete,
til noget fornuftigt. Denne måde at ankomme til Stone Town
på gav et godt fingerpeg om,
at der forude ventede en skønsom blanding af kulørt kaos,
afrikansk foretagsomhed og
noget udefinerligt eksotisk.

med husmuren, og som zanzibarierne bruger flittigt til fx at
få sig en snak med naboen på.
Husenes firkantede bliktage er
rustet med årene og rundt omkring hænger elektricitetskabler henkastet langs nedslidte
gavle.

Fortællende døre og rustne
bliktage
Det mest iøjefaldende, når
man går en tur gennem byen
Stone Town, er arkitekturen
og konstruktionen af de mange bygninger. De fleste huse i
byen blev bygget i midten af
1800-tallet, hvor Zanzibar var
et af de vigtigste handelscentre ved det Indiske Ocean.
Hver enkelt bygnings vinduer,
døre og vægge fortæller sin
helt egen historie. Særlig interessant var det at opleve de
udskårne døre, som der er omkring 560 af på Zanzibar. Den
ældste fra 1694. Når man byggede et hus, var døren som
regel, det første man rejste, og
jo rigere man var, jo større og
mere kunstfærdigt udskåret.
En anden ting, vi ikke kunne
undgå at bemærke ved husene
var den såkaldte baraza – en
lav stenbænk, bygget langs
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En skov af tårne og antenner
rækker mod himmelen fra
bygninger plantet i smalle passager, der gennemtrævler byen
på kryds og tværs. Husene er
bygget af Coral stone, som var
et godt byggemateriale, men
også eroderer let. Derfor er de
fleste huse så forfaldne, at det
er svært at forstår, at folk bor
der. Samtidig har man forsøgt
at bevare flere af de gamle,
historiske bygninger, som i
dag fungerer enten som hotel,
restaurant eller butik og er renoveret til formålet.

En forunderlig stemning
Midt i dette virvar hører man
igen og igen zanzibarierne på
swahili sige Hakuna Matata
'Tag det roligt'. For ingen har
specielt travlt, og man får det
indtryk, at tiden har stået stille
de sidste 200 år. Der er ingen
billarm, stræderne er simpelthen for smalle til en bil. I stedet går folk rundt, eller færdes
på cykel eller knallert. Stone
Town er nemlig ikke større
end, at man kan krydse byen
på under en time - hvis man da
ikke farer vild i labyrinten, der
stort set ingen gadenavne har.
Da Zanzibar også er en del af
Tanzania, er folk fattige og
lever traditionelt, hvilket man
tydeligt ser, da man vitterligt
går rundt lige uden for folks
hjem. De hjemlige lyde fra
skramlen i køkkener, leg i
baggårde og mænd, der samta-

ler over Bao spil, blander sig
med minareternes kalden til
bøn, skrattende transistorradioer og havets brusen. Stolte
masai-krigere spankulerer
rundt i rødternede klæder og
blander sig i vrimlen med
mænd i traditionelle arabiske
kjortler og unge fyre i comboybukser med udspekulerede
smil. Her er tildækkede muslimske kvinder, afrikanske
kvinder i farvestrålende kangaer, og indiske kvinder i sarier. Alle sammen ansigter, der
reflekterer Zanzibars mangfoldige sammensætning og historie.
I år 2000 blev Stone Town
optaget på FNs UNESCO
Verdensarvsliste, kåret som en
bevaringsværdig swahilisk
handelsby på den afrikanske
østkyst.
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”Flere og flere klager over naboen”
Sådan lød overskriften på en
artikel i DAB’s sidste nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer. Også i Bredalsparken
oplever vi flere klager end tidligere, men slet ikke i det omfang, som overskriften antyder.
Alligevel er det måske en god
ide at viderebringe DAB’s råd
til beboere, som vil klage:
Overvej altid en ekstra gang –
inden du klager. Kan sagen
løses ved en fornuftig samtale
mellem voksne mennesker i
opgangen, er det at foretrække. Hjælper det ikke, så klag
med det samme, i stedet for at
vente til forholdene er helt
uholdbare.
Klager til boligselskabet skal
være skriftlige og præcise.
Skriv kort, hvad der er sket,
hvornår det er sket, og hvem
der har gjort det. Hvis andre
end dig selv føler sig forulem-

pede eller generet, så skriv
sammen og send klagen til
DAB – evt. med en kopi til
afdelingsbestyrelsen.
Er der beviser, så vedlæg dem.
Er der vidner, så skriv deres
version af sagen og få deres
underskrift.
Er der tale om gentagne gener,
så før en dagbog over begivenhederne evt. sammen med
dine naboer.
Når DAB modtager klagen,
skriver vi til de beboere, der
klages over. Vi fortæller i første omgang ikke hvem, der
klager, men ender sagen i retten, kan dem, der klager, ikke
holdes hemmelige.
Sagen kan i værste fald betyde, at lejemålet opsiges, og
sagen vil i de fleste tilfælde
ende i beboerklagenævnet eller i retten. Ender sagen i retten, kan det blive nødvendigt,
at klagerne vidner.

Modernisering af el-hovedforsyning
I sidste nummer af bladet
meddelte vi, at projektet gik i
gang i november. Desværre er
det igen blevet udsat. Opstarten vil nu ske i januar.
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DONG forventer at begynde
deres gravearbejde i begyndelsen af november på Gurrevej
og sender beboermeddelelser
ud forinden.

SPONSERGAVER TIL GRENHUSENES
JUBILÆUMSFEST 2008
Det er med stor tak, at jeg her
nævner alle vores gavesponsere til vores 50-års jubilæumsfest i Grenhusene, som blev
afholdt lørdag d. 30. august
2008.

Ure, Briller & Guldsmed –
Bredalsparken.
Slagteren – Bredalsparken.
Frisør Thorsen – Bredalsparken.
Cartec BilplejeCenter – Hvi.

Alle Grenhusbeboere, som
havde tilmeldt sig, deltog i
lodtrækningen om alle sponsergaverne.

Knud Larsen Byggecenter
sponserede 2 stk. murerspande
m/sand, som vi kunne bruge
til at slukke alle smøgerne i.
Disse spande er blevet fast
placeret v/Fællesgrenen.

En stor tak til:
Hellbrandt Trykcenter – Anb.
Hvidovre Sport – Hvi.
Kop & Kande – Hvi.
Tæpperingen – Hvi.
Flügger Farver – Hvi.
Netto – Hvi.
Nordea – Hvi.
Superbrugsen – Brostykkevej.
Glarmester Svensson – Hvi.
Botex – Hvi.
Kim´s Kram – Hvi.
Matas – Bredalsparken.

Alt i alt blev vores Jubilæumsfest sponseret med ikke mindre end 55 spændende gaver,
som vi havde stor fornøjelse af
ved en underholdende lodtrækning.
På festudvalget´s vegne
Finn Ørtz – Grenhusene 61
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Almene Boligdage
Sidst i august blev der afholdt
en stor konference for bestyrelsesmedlemmer i den almennyttige boligsektor, og her
blev deltagerne præsenteret
for et righoldigt og spændende
program.
Konferencen blev åbnet af velfærdsministeren, og hun sagde
bl. a.
”Mit hjerte banker for den almene boligform. Hundredetusinde af mennesker lever her
og har en god hverdag. Den
gode historie er nemlig de
ganske almindelige danskere,
der trives derude. Jeg har et
familiemedlem, en mor til tre
voksne børn, som bor alment i
en dansk provinsby. Hun fortæller, at det gik dem godt,
fordi de boede i trygge, grønne rammer tæt på aktiviteter
som for eksempel sport.
- Sektoren fungerer grundlæg-
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gende fantastisk godt. Der er
udfordringer såsom fraflytning, sociale problemer og
skæv beboersammensætning.
Men Danmark er det bedste
land i verden takket være den
almene sektor.”
Hvad gør vi med brokkehoveder og sladretanter i boligafdelingerne?
Det handlede idrætspsykolog
og forfatter Jens Hansens foredrag om.
Nogle mennesker har gjort det
til en livsstil at være negative.
Men brok er et magtmiddel,
og man får mere brok, hvis
man viger for brokkerøven,
fortalte Jens Hansen, som også
morede forsamlingen med at
udpensle forskellene på mænd
og kvinder: Kvinden og manden er lige gode til sladder,
men der er mere indhold i
kvinden.

Boligdage 2008 ò den gode historie
Der var engang et nyt bestyrelsesmedlem, som for første
gang skulle med til boligdagene… Jeg må indrømme, at jeg
var meget spændt på, hvad
disse 2 dage skulle bringe.
Hjemmefra havde vi meldt os
til forskellige workshops og
ekskursioner. Da vi ankom
fredag kl. ca. 10 til Odense
Kongrescenter, var der en fantastisk stemning – 1100 mennesker, som ligesom mig, var
kommet for at lære noget. Vi
startede med at blive budt velkommen af den nyvalgte formand for BL Palle Adamsen.
Han gav ordet videre til Karen
Jespersen, velfærdsministeren,
og hun gav et oplæg, som jeg
synes, kunne bruges til videre
diskussion resten af boligdagene. Efter hendes tale var der
mulighed for frokost og at tale
med de leverandører, som var
i messeområdet.
Herefter skulle vi i den første
workshop eller ekskursion.
Resten af vores afdelingsbestyrelse tog på forskellige ture,
og jeg tog på workshoppen
”Hvor bliver de unge af?”.
Thomas Kildeskov fra DUF

(Danmarks ungdoms fællesråd) gav et fantastisk oplæg og
fortalte om frivillighedsundersøgelsen fra 2004, som viser
at 32 % af de 16-29 årige og
41 % af de 30 til 49 årige gerne vil lave frivilligt arbejde,
men der skal være et veldefineret formål. Desuden vil det
være en god ide at tænke anderledes om de unge. De er
ikke dovne og uinteresserede,
som mange har opfattelsen af.
De er kollektive bevidste individer, som har stor respekt for
andres meninger og derfor har
nemmere ved at acceptere forskelligheder end den ældre
generation, som i dag udgør
hovedparten af bestyrelserne i
den almennyttige sektor. Det
er en anden måde, som man
skal rekruttere til afdelingsbestyrelserne på i dag end det
var for 25 år siden. I dag vil
det være en rigtig god ide at
opsøge de nye medlemmer og
sige til dem, at lige præcis den
person vil være rigtig god at
have med i bestyrelsen. Det
har virket for mig. I skrivende
stund har jeg selv rekrutteret 3
medlemmer til diverse bestyrelser – og jeg forsætter med

Fortsætter næste side
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at fortælle den gode historie
om, hvad det er man egentlig
kan i en bestyrelse. At man
har ansvar og medbestemmelse, er de fleste ikke klar over,
og når de får det at vide, så
bliver de interesseret i arbejdet. Der var virkelig en rigtig
god diskussion blandt deltagerne og det vigtigste vi kom
frem til, var at ”ung” ikke kun
er en på 20 år, men det kan
også være en på 50 år, som
bare gerne vil være i bestyrelsen. Vi kom frem til flere forslag om, hvordan man kan få
nye med i bestyrelsen. Jeg håber, at de forslag, som vi kom
frem til, vil blive brugt rundt
om i landet, da alle i workshoppen, lige fra den yngste,
mig på 28 år, til den måske
ældste på 73 år, var enige om
dette.
Om aftenen spiste vi alle sammen i Odense Kongres Center,
og det var en rigtig god middag. Der var også underholdning – et showband med 5 solister, som virkelig kunne spille og synge. Ligesom i historien om Askepot, der skulle forlade slottet inden kl. 24, for
ikke at blive forvandlet til et
græskar, kom busserne netop

18

også på dette tidspunkt for at
køre os tilbage til hotellerne,
så vi kunne være friske og klar
til den næste dag.
Om lørdagen afsluttede Peter
Ålbæk Jensen med at tale om
den gode historie, og hvordan
Zentropa har påvirket Avedøre
området i en positiv retning det er den gode historie. Peter
Ålbæk Jensen fortalte, at det
rent kriminel statistisk er værre i dag at bo i Gentofte end i
Avedøre, men der går mange
år, inden det dårlige image er
væk. Der er stadig mange,
som ikke ønsker at bo i Avedøre, men inden for de sidste 5
år er holdningen heldigvis ved
at blive ændret, og det fortsat i
den rigtige retning. Jeg vil
sprede den gode historie, for
det er det, der er med til at
ændre opfattelsen af området
– også på det store plan med at
ændre opfattelsen af den almennyttige boligsektor.
Jeg deltog også i andre workshops, hørte andre taler, og de
var også rigtig gode. Jeg fik
mange nye indtryk med hjem,
som jeg håber, kan være med
til at inspirere i det daglige
arbejde i bestyrelsen.

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, Gurrevej 31
Formand: Gerda Nortoft, 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
Vibeke Nielsen
Berners Vænge 30, 2.th
Tlf.: 3649 2995

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

Vedligeholdelsesudvalg:

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

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen,
Louse 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 inden for 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

Kell Schjern Smidt
Karin Degnebolig
Tanja E. Mahler

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk

Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af
telefon
på tlf.: 7022 0304
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Bredalsparkens & Grenhusenes
JULEARRANGEMENT
Ældre- & førtidspensionisters Julefest
afholdes
Onsdag d. 3. december 2008 i Medborgerhuset
fra kl. 1200 - 1700
Billetterne sælges i uge 48

Børnejulefesten
afholdes
Lørdag d. 13. december 2008 i Medborgerhuset
fra kl. 1300 - 1600
Billetterne sælges i uge 49

Se opslag ang. billetsalg
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