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Renoveringspuljen er oprettet 
som et led i regeringens 
”Forårspakke 2.0” og skal sik-
re vækst i byggeriet og mere 
energirigtige boliger. Puljen 
giver beboere i almene boliger 
mulighed for at søge om til-
skud til håndværkerlønninger, 
når de skal renovere deres bo-
lig. Samtidig kan beboerne 
søge om tilskud til særligt 
energibesparende materialer. 
Boligselskaber og boligafde-
linger kan ikke kollektivt 
søge puljen. 
Forbedrings- og renoverings-
tiltag dækkes af puljen, men 
beboeren skal sikre sig, at ar-
bejdet falder ind under bolig-
afdelingens regler for råderet. 
Det er også den enkelte lejer, 
der skal søge om at få tilskud 
til arbejdet. 
Tilskud til 40 procent af ar-
bejdslønnen 
Beboere kan blandt andet søge 
om tilskud til arbejdslønnen 
ved reparation eller fornyelse 
af køkken eller bad, gulvar-

Beboere i almene boliger får  
adgang til vækstpulje på 1,5 mia. kr. 

Allerede efter påske kan beboere i almene boliger søge om til-

skud til renovering af deres bolig. Tilskud bliver uddelt efter først 

til mølle princippet, og DAB opfordrer alle, der planlægger at 

sætte deres bolig i stand, til at søge tilskud. 

bejde og energibesparende 
foranstaltninger. Tilskud til 
arbejdsløn udgør 40 procent af 
arbejdslønnen inklusiv moms 
dog højst 15.000 kr. Et mate-
rialetilskud til energibesparen-
de foranstaltninger på 20 pro-
cent af materialeprisen ydes i 
særlige tilfælde. Det kan dog 
højst være 10.000 kr. 
Beboere kan søge tilskud, når 
aftalen træder i kraft efter på-
ske – enten ved at benytte et 
elektronisk ansøgningsskema 
på www.boligforbedringer.dk, 
en hjemmeside, der oprettes 
fredag d. 20. marts 2009 eller 
ved skriftlig henvendelse til 
Erhvervs- & Byggestyrelsen, 
der administrerer puljen. 
Da tilsagn gives efter først til 
mølle princippet, opfordrer 
DAB interesserede beboere til 
allerede nu at læse aftalen, 
som ligger på DAB´s hjem-
meside og kontrollere mulig-
hederne i råderetten samt ind-
hente tilbud fra håndværkere. 
 
Kasper Gubi Petersen 
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Alle husejere, der taber mere 
på omlægning af rentefradra-
get end de vinder på lettelser-
ne, vil blive kompenseret kro-
ne for krone. 
 
Så præcis var Anders Fogh 
Rasmussen, da han præsente-
rede regeringens skatteforslag, 
men hvorfor gælder der ikke 
samme garanti for lejere? 
 
Sådan spørger formanden for 
boligselskabernes Landsfor-
ening, Palle Adamsen, som 
reaktion på regeringens skat-
teudspil. 
”Regeringen foreslår, at der 
skal lægges moms på ejen-
domsadministrationen, og det 
væltes direkte over på husle-
jerne - i den almene sektor i 
form af øget administrations-
bidrag. Vores beboere vil få 
en huslejestigning på omkring 
600 kroner om året, og samti-
dig er der tale om familier 
med lave indkomster, som slet 
ikke tjener på skatteforslaget 
som de højere indkomster, og 
mange vil ligefrem tabe bl.a. 
på de grønne afgifter.” 

Pressemeddelse fra Boligselskabernes Landsforening  
København 24. februar 2009 

 

Krone til krone – men kun for ejere? 

”Hvorfor har Statsministeren 
kun omsorg for landets ejere 
og ikke for landets lejere, der 
typisk er meget dårligere stil-
let? Hvad er det for en for-
skelsbehandling af folk?  Det 
er mig helt uforståeligt, at re-
geringen vil lægge ryg til det, 
og kan det virkelig passe, at 
det skulle være aftalt med 
Dansk Folkeparti,” spørger 
BL´s formand, som forsætter: 
 
”I skatteudspillet skønnes det 
kun, at moms på ejendomsad-
ministrationen vil føre til øge-
de afgifter på ca. 180 millio-
ner, men det tal er helt fejlvur-
deret!” 
 
”Alene for den almene sektors 
550.000 boliger skønner vi, at 
merudgiften vil udgøre ca. 
300-350 millioner kroner, og 
hertil kommer udgifterne i 
private udlejningsboliger m. 
v. Vi skønner, at den samlede 
merudgift, der pålægges lejer-
ne via dette forslag, beløber 
sig til mere end en halv milli-
ard kroner,” slutter Palle 
Adamsen. 
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Hvor var vi heldige med vej-
ret på vores fælles opryd-
ningsdag i Grenhusene. 
Vi mødtes traditionen tro kl. 
10 i Fællesgrenen. Mens vi 
nød et lille glas, aftalte vi den 
første times forløb, der altid 
går med, at vi i fællesskab går 
arealerne igennem for opryd-
ning/opsamling af ting og sa-
ger, som bliver smidt i løbet 
af året. Man undrer sig til sta-
dighed over, hvad der bliver 
efterladt i friarealerne. F.eks.  
finder man efeu, klatrehorten-
cia mm, der blot er kastet over 
muren, når man har beskåret i 
sin have. Og så er der, som 
alle andre steder, det er ikke 
noget specielt her hos os, pa-
pir, dåser og flasker og mere 
papir.  Vi fik fyldt en del store 
affaldssække! 

Den første time blev for nogle 
af os udvidet en smule. Når vi 
ikke er så mange om det fæl-

les, er det svært at nå alle are-
aler igennem. Men det var jo 
ikke fordi, der ikke var mange 
ude at beskære, for det sum-
mede af liv alle vegne i og 
udenfor de små haver.  
Og , traditionen tro mødtes vi 
igen kl. 13 til en god portion 
suppe (der blev faktisk to por-
tioner til hver, fordi vi ikke 
var så mange). Suppen stod 
Gitte fra Grenhusudvalget for. 
Og tak for det! Gud ved hvor-
for suppe altid smager så dej-
ligt, når man har gået nogle 
timer ude i vejret? 
Nå, men der blev da også lidt 
tid til vores eget. Og vejret var 
perfekt, så det var alligevel 
svært at holde op. Ja, der gik 
vist rigtig forår i den.  
Brian og Martin havde også 
rimelig travlt med at rydde op 
efter os, og lave alle vores  
grene m.m. om til flis. 
  
Birte - GH 42 

På en dejlig forårsdag 
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Vi skal hermed orientere be-
boerne i Bredalsparken om 
den nye postkasselov, der er 
vedtaget. 
Loven pålægger alle ejere af 
etageejendomme at opstille 
postkasseanlæg ved hver op-
gang eller indgangsdør. Post-
kasseanlæggene skal være op-
stillet inden udgangen af 
2009. 
 
I den forbindelse har afde-
lingsbestyrelsen nedsat et 
postkasseudvalg, der de sidste 
3-4 måneder har arbejdet på at 
finde de mest optimale post-
kassesystemer til Bredalspar-
ken. 
 
Postkasseudvalget har indhen-
tet flere forskellige tilbud fra 
forskellige leverandører af 
postkassesystemer. Udvalget 
har efter en nøje gennemgang 
af postkasserne valgt et post-
kassesystem fra ME-FA post-
kasser. 
 

Information om nyt postkassesystem  
i Bredalsparken   

Placering af postkassesyste-
merne. 
 
Postkasserne vil i størstedelen 
af Bredalsparkens opgange 
blive placeret i opgangenes 
indgangspartier. Det har dog 
ikke været muligt at placere 
alle postkasserne indvendigt. 
I de opgange, der er meget 
smalle, har det været nødven-
digt at placere postkassesyste-
merne udvendigt, idet der her 
skulle tages højde for af-
standsforhold i forbindelse 
med flugtveje i ved brand. 
 
Levering og opsætning af 
postkasserne. 
 
Leverandøren af postkasserne 
har meddelt, at postkasserne 
er klar til levering i midten af 
april, og at opsætningen vil 
blive påbegyndt umiddelbart 
her efter. 
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VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    

Ejendomsleder - Kim Andersen 

Udlevering af nøgler og 
ibrugtagning af postkasser-
ne. 
 
Ejendomskontoret vil stå for 
udlevering af nøglerne til 
postkasserne, samt påsætning 
af navneskilt. 

Postkassesystemerne vil først 
blive taget i brug, når navne-
skiltene er monteret og nøg-
lerne er udleveret.   
 
 

Den 1. marts 2009 tiltrådte Kim Andersen som ejendomsleder 
for Bredalsparken og Grenhusene. 
 
Kim er 46 år og har været ansat i den almennyttige boligsektor 
siden 1983 i flere forskellige funktioner, heraf en del år som 
ejendomsleder. 
 
Vi glæder os til samarbejdet, og byder Kim Andersen velkom-
men. 
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Hvordan går det egentligt 

med tagudskiftningen i Bre-

dalsparken – bliver det med 

solfanger fremover? 
 

På det sidste beboermøde, 
sagde Børge Jensen, at det var 
svært at få tilskud fra regerin-
gen til at lave solfangeranlæg 
samtidig med de tagudskift-
ninger, der skulle laves i be-
byggelsen. 
I mellemtiden er Anders Fogh 
jo blevet grøn, så det kan da 
være, at regeringen har skiftet 
holdning, oven i købet når 
Danmark i år skal være vært 
ved den store miljøkonferen-
ce, der skal afholdes her i år i 
Danmark. 
 
Har afdelingsbestyrelsen 
søgt igen? 
Mit spørgsmål er derfor: Har 
afdelingsbestyrelsen efter be-
boermødet prøvet at søge re-
geringen igen, om det nu er 
muligt at få tilskud til solfan-
geranlæg ved kommende ta-
gudskiftninger? 

    Læserbrev fra Skjold H. ElkenLæserbrev fra Skjold H. ElkenLæserbrev fra Skjold H. ElkenLæserbrev fra Skjold H. Elken    

Mange vil få glæde af sol-
fangere. 
Når Bredalsparken kan få en 
miljøpris af kommunen, må 
der da være gode chancer for 
at en sådan ansøgning kan ny-
de fremme. 
At opsætte solfanger ved tag-
udskiftninger vil komme man-
ge til gode. Afdelingsbestyrel-
sen viser på denne måde, at 
den er miljøbevist, regeringen 
ville få noget af æren ved at 
have givet tilskud til et renere 
miljø. 
Hvidovre kommune ville være 
med til at udlede mindre Co2, 
og beboerne i Bredalsparken 
ville få en masse gratis varme, 
hvilket ville betyde lavere 
husleje. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skjold H Elken 
Berners Vænge 1 
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Hvordan går det med ta-
gudskiftningen? 
 
I efteråret fik vi foretaget en 
undersøgelse af bebyggelsens 
tage, og den konkluderende, at 
tagene i Berners Vænge (de 
der ikke var skiftet) samt på 
Sognegårds Alle 46-68 + 31-
33 skiftes inden for en 5 års 
periode. Øvrige tage blev vur-
deret til at kunne fungere til-
fredsstillende i minimum 10 
år. 
 
Som bekendt vedtog afde-
lingsmødet 2007, at vi allere-
de skulle gå i gang med det 
samme, hvor der blev skiftet 
tag på Berners Vænge 21-23, 
fordi taget her var i den ringe-
ste stand, samt det dårligste 
tag på Sognegårds Alle. 
 

    Svar til Skjold H. ElkenSvar til Skjold H. ElkenSvar til Skjold H. ElkenSvar til Skjold H. Elken    

I år er der ikke planlagt ta-
gudskiftning, fordi vi skal i 
gang med el-moderniseringen, 
og af hensyn til huslejeudvik-
lingen vil det være hensigts-
mæssigt at udsætte forsættel-
sen af tagudskiftningen til el-
sagen er afsluttet, hvis tagenes 
tilstand tillader det. 
 
Bliver det med Solfangere? 
Det er både udgiftskrævende 
og teknisk kompliceret at 
etablere solfangere, så det vil 
kræve en grundig undersøgel-
se af forholdene og formentlig 
også, at der er tilskudsmulig-
heder, og i øvrigt skal et sådan 
projekt godkendes af afde-
lingsmødet. Men muligheden 
vil selvfølgelig indgå i plan-
lægningen, når tagudskiftnin-
gen genoptages. 

Bestyrelsen 
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HVORFOR skal tilskud til 
forbedringer forbeholdes ejere 
med høje indkomster? Hvor-
for skal der ikke ydes tilskud 
til dem, der bor i udlejnings-
byggeri, og som typisk har 
meget lavere indkomster? 
 
Kan Dansk Folkeparti holde 
til en så åbenlys diskriminati-
on i skærende kontrast til de-
res højt profilerede hensyn til 
de svagere grupper? 
Hvorfor skal nye energislu-
gende udestuer have tilskud i 
parcelhusene, mens meget 
nødvendige og samfundsnytti-
ge energibesparende investe-
ringer i den almene sektor får 
en lang næse? 
 
Kan klimaministeren og den 
nu klimainteresserede statsmi-
nister holde til det? 
 
UNDSKYLD, AT vi stiller 
spørgsmålene så skarpt. Men 
årsagen er aftalen i skatteforli-
get om tilskud til forbedrin-
ger. Ideen blev oprindelig in-
troduceret af klima- og energi-
ministeren for at spare på 

Blæser regeringen og DF på lejere? 
- En skævert - 

energien også i den almene 
sektor. 
 
Men nu er dagsordenen tilsy-
neladende skiftet. Nu skal le-
jerne holdes ude af ordningen, 
som ender som tilskud til ude-
stuer for velbjærgede husejere 
med firehjulstrækkere i gara-
gen. 
 
Regeringen og forligspartierne 
kan endnu nå at ændre situati-
onen. Klima- og energimini-
steren kan gå ud og fortælle, 
at der naturligvis i høj grad 
skal satses på fornuftige ener-
giinvesteringer. Og Dansk 
Folkeparti kan gå ud og for-
tælle vores beboere, at DF ik-
ke er fløjtende ligeglade med 
de 20 pct. af den danske be-
folkning, som bor i almene 
boliger. Men det haster med 
en melding. 
 
DET ER forbløffende, at der 
overhovedet kan opstå så dis-
kriminerende ideer i forligs-
partiernes hoveder. Det er do-
kumenteret til overflod, at lan-
dets lejere bestemt ikke er de 
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højestlønnede, og det gælder i 
disse år i særlig grad beboerne 
i den almene sektor. 
 
Det er også her, at der er et 
skrigende behov for moderni-
seringer og energibesparende 
arbejder. Alt for mange alme-
ne boliger er trætte og slidte. 
Og i alt for mange almene bo-
liger er energiforbruget alt for 
stort, fordi de er dårligt isole-
rede, og fordi der er behov for 
nye og mere energibesparende 
varmesystemer. 

Disse investeringer kan bebo-
erne ikke betale via højere 
husleje, og de tilskudsmulig-
heder, der findes i Landsbyg-
gefonden, har regeringen ef-
fektivt beskåret ved inddragel-
se af lejernes opsparede mid-
ler til fordel for statskassen. 
 
Palle Adamsen 
Formand for BL 
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Husker du at…..Husker du at…..Husker du at…..Husker du at…..    

Private vaskemaskiner 
 
Af hensyn til dine naboer er vasketider i boligen lidt anderle-
des end i ejendommens vaskerier. 
 
Vasketiderne er: 
Mandag til lørdag fra kl. 800 – 2000. Der må IKKE vaskes 
om søndagen. 
 
Angående brug af tørretumbler i vaskerierne for dem, der 
benytter egne vaskemaskiner, er der følgende regler: 
 
Hvis du selv har vaskemaskine og kun skal benytte tørre-
tumbler, kan dette gøres ved at sætte vaskelåsen på den re-
servede tid sammen med en metalring, der kan hentes på 
ejendomskontoret, så de øvrige beboere kan benytte vaske-
maskinerne. 

Affald 
 

Vi har rundt om i bebyggelsen opsat nogle pæne skraldestati-
ver til at komme papir, mindre affald i så som slikpapir m.m. 
 
Vi må desværre erkende, at skraldestativerne bliver brugt til 
at komme køkkenaffald samt pizzabakker i. Desværre bliver 
fugle og andre dyr tiltrukket af lugten fra madrester. HUSK 
derfor fremover at ALT køkkenaffald SKAL i skraldeposer 
og smides i affaldsskakten. 
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Kære beboere i Bredalsparken  
& Grenhusene 

En lille hilsen fra Anita, tidligere  ejendomskontoret 

Jeg skriver dette indlæg, da 
jeg har hørt, at mange af jer 
har været bekymrede for mig, 
så tak for omsorgen. 
 
Historien er den, at jeg fik 
nogle voldsomme depressio-
ner, som blot blev værre og 
værre og på et tidspunkt kun-
ne jeg ikke overskue noget. 
Jeg har derfor været i behand-
ling i 6 uger og har det rigtigt 

godt nu. Jeg nåede aldrig at 
sige Jer tak for godt venskab 
og samarbejde igennem alle 
disse år, men det vil jeg be-
nytte lejligheden til nu. 
 
Så en stor tak fra mig og rigtig 
god sommer til alle. 
 
Mange hilsner 
Anita 

Sæt ”X” i kalenderenSæt ”X” i kalenderenSæt ”X” i kalenderenSæt ”X” i kalenderen    

Loppemarked i Grenhusene  søndag d. 14. juni 2009 
Høpsi Vøpsi Dag   lørdag d. 15. august 2009 
Ældreskovtur   onsdag d. 27. august 2009 

 
                               
 
                        - læs mere i næste blad !                                         
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Sådan siger jeg til mig selv, 
når jeg har kørt et helt kvarter 
på motionscyklen, og lige ta’r 
10 min. til. Faktisk er det en 
meget god idé med de to 
fjernsyn, der er hængt op to 
steder i klubben. Jeg syn’s, 
det var noget pjat, da forslaget 
var til rundspørge hos med-
lemmerne. Men man har jo 
lov til at skifte mening. Nu ser 
jeg TV2 News, mens jeg 
tramper derudaf og lægger slet 
ikke mærke til, at jeg bli’r for-
pustet.  
Og så bruger jeg også løbe-
båndet, som for mig er et gå-
bånd. Jeg har fået to nye hof-
ter, så jeg må ikke løbe. Der 
er mange gode redskaber for 
mig, som er over den første 
ungdom. Bl.a. en rygtræ-
ningsmaskine og en stepma-
skine (som i øvrigt er lidt svær 
at tøjle). En cross-træner, som 
godt nok kan få pulsen op. Og 
så må jeg tilstå, at jeg er en af 
de ufornuftige, som på trods 
af alle advarsler, som regel 
slutter med en tur i solrum-
met. 
Vi er over 200 medlemmer i 
Bredalsparkens Motions-
klub, og der er medlemmer i 

Ih, hvor er jeg go’… ih, hvor er jeg go’… 

alle aldre. Medlemskabet er 
personligt! Så man kan altså 
ikke tage sin mor med! Men 
for den unge mor, som gerne 
vil i gang igen efter velover-
stået fødsel, er det jo fint at 
have liften med babyen i nær-
heden.   
I februar blev der afholdt den 
årlige generalforsamling. Be-
styrelsen blev denne gang ud-
videt fra  4 til 5, så der nu for 
første gang er en pige med. 
Som sædvanlig var der et godt 
fremmøde. Og altid mange 
gode forslag og synspunkter. 
Generalforsamlingen slutter 
altid med en øl og et godt 
stykke smørrebrød, og hygge-
ligt samvær.   
Bredalsparkens Motions-
klub har nu eksisteret i 27 år.   
Medl. Nr. 10 
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TV 
Hvad sker der den 1. november 2009, når DR og TV2 holder op 

med at sende analoge signaler? 

Der sker ingenting for os i 
Bredalsparken og  Grenhuse-
ne. Vi tager signalerne ned 
centralt, og laver det digitale 
signal om til det gamle analo-
ge signal, så alle bare kan kø-

re videre med det tv, de hele 
tiden har haft. Vi vil også for-
søge, at forøge programud-
buddet med de nye gratiskana-
ler fra DR. 

Får vi snart flere digitale kanaler? 

Vi arbejder i øjeblikket på, at 
flere af de kanaler, som i øje-
blikket sendes analogt, også 
bliver sendt digitalt. Afhæn-
gigt af plads i systemet og pris 
for arbejdet vil vi forsøge at 
sende så mange kanaler som 
muligt digitalt ud til alle bebo-
ere, så de, som i dag har et 

fjernsyn med digital tuner el-
ler en digital tuner ved siden 
af, kan få fornøjelsen af at se 
kanalerne digitalt. 
Vi har ikke nogen tidsramme 
for projektet, men vi vil gøre 
det så hurtigt som muligt. 
 
IT-gruppen 

IT-kurser 

Nu er det snart længe siden, at 
vi har holdt kurser for beboer-
ne. Det er fordi, vi ikke havde 
den store søgning til de senest 
afholdte kurser. Derfor bad vi 
på afdelingsmødet om forslag 
til nye kurser, men vi har ikke 
modtaget nogen forslag, så 
derfor ingen kurser. 

Hvis du skulle have en idé til 
et nyt kursus, så mail til os på 
support@bredalsparken.dk, så 
skal vi se på det, og hvis vi 
synes, det er noget, vi kan hol-
de kursus i, så vil vi udvikle et 
nyt kursus i dit emne. 
 
IT-gruppen 



16 

bytteservicebytteservicebytteservicebytteservice    

HAVES: 
Adresse 

 
Rum 

ØNSKES: 
Rum 

 
Tlf.nr. 

Berners Væn-
ge 
 

3 rum 
St.lejlighed 
 

2 rum 
St.lejlighed 

3649 2527 

Vi mærker jo ikke meget til 
vintervejr med sne mere. Men 
når vi så får sne, har alle un-
gerne jo stor glæde af sneen 
og kælkebakken. 
 
Men vi voksne beboere ople-
ver at funktionærerne er ude 
meget tidligt og fjerne sne for-
an opgangen og på gangarea-
lerne, så der er pænt ryddeligt 

Ros til ejendomsfunktionærerne  

når vi andre skal af sted om 
morgenen. 
 
Derfor denne store ros til 
samtlige funktionærer i Bre-
dalsparken & Grenhusene for 
at bebyggelsens arealer er vel-
holdte. 
 
En tilfreds beboere i Bre-
dalsparken 
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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, 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.: 2999 1612 
 
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 inden for normal åbningstid eller på www.bredalsparken.dk på fejlmeldings-
skema. 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. 
 

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

Kontorassistent  Karin Degnebolig 
Kontorassistent  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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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
Bestyrelsen 
 
Louise L. Andersen Karen Bengtsson Henning Davidsen 
Berners Vænge 26, 2.th Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22 
Tlf.: 3677 7465 Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3649 6620 
 
Kjeld Galler Henriette Erichsen Børge Jensen (Formand) 
Berners Vænge 22,1.th Gurrevej 89 A Grenhusene 181 
Tlf.: 2343 2720 Tlf.: 2615 6954 Tlf.: 3678 5019 
 
Vibeke Nielsen Ditte Sørensen Connie Weis 
Berners Vænge 24, 1.tv Gurrevej 91 A Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 2995 Tlf.: 3677 5606 Tlf.: 3678 7320 
 
 
Udvalg 
 
Blad Louise Ladegaard Andersen (f), Connie Weis, Henriette 
 Erichsen, Birte Elzer, Karin Degnebolig 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Louise Ladegaard 
 Andersen, Kjeld Galler 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Henriette Erichsen,  
 Ditte Sørensen 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen,  
 Louse Ladegaard Andersen 
 
El-udvalg: Henning Davidsen (f), Kjeld Galler, Finn Andersen 
 
Postkasseudvalg: Ditte Sørensen (f), Karen Bengtsson, Vibeke Nielsen, 
 Connie Weis 
 
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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Loppemarked i  
Grenhusene 

 
Vores årlige loppemarked i 
Grenhusene bliver afholdt 
 
 søndag d. 14. juni 2009. 
 
I vil få mere information via 
opslag, men sæt allerede nu 
et kryds i kalenderen. 
 

Venlig hilsen 
Aktivgruppen 


