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Ordinært afdelingsmøde 2009 
 

Sæt X i kalenderen 
 

 

Onsdag d. 11. november 2009 kl. 1900 

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR  

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE 

 

Torsdag d. 3. december kl. 1900 

SÆRSKILT AFDELINGSMØDE FOR  

GRENHUSENE 

 

 

 
Forslag til beboermøde 

 

Hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker det kommen-

de år, der hvor du bor, så skal forslag til beboermøde indgi-

ves til bestyrelsen, Berners Vænge 11 kld., skriftligt senest 

Onsdag d. 28. oktober 2009. 
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Jeg oplever tit, at beboere tror, 

at det er DAB, der bestemmer, 

hvad der skal ske i vores be-

byggelse. De tror, at det er 

DAB, der ejer ejendommen, 

og at det er DAB, der betaler, 

hvis man skal have foretaget 

en reparation i boligen.  Det er 

beklageligt, da det i virkelig-

heden jo er beboerne, der ejer 

bebyggelsen, og beboerne, der 

bestemmer, hvad der skal ske 

i bebyggelsen, og der er også 

kun beboerne til at betale reg-

ningerne. 

 Jeg synes, det er ærgerligt, at 

det, trods mange forsøg, ikke 

er lykkedes at få gjort alle be-

boere klar over disse ting, og 

jeg har tænkt over, hvad der 

kan gøres for at afhjælpe det-

te. Det er vigtigt, at alle for-

står, at det er vores bebyggel-

se, som vi selv styrer, for det 

er det, der kan få beboere til at 

engagere sig i de forskellige 

opgaver, der skal løses i be-

byggelsen. Hvis man tror, at 

det er DAB’s ejendom, mel-

der man sig jo ikke til fx afde-

lingsbestyrelsen. 

Jeg vil derfor foreslå, at resu-

méer af afdelingsbestyrelses-

Det er da os, der bestemmer, ikk’? 

møderne sættes i bladet og på 

hjemmesiden. Det vil fortælle 

beboerne, at det er os selv, der 

bestemmer, når de kan læse i 

referaterne, hvad det er for 

beslutninger, der træffes i af-

delingsbestyrelsen. Derudover 

kunne nogle beboere sikkert 

synes, at det kunne være 

spændende at deltage i at træf-

fe beslutningerne, og derfor 

stille op til afdelingsbestyrel-

sen eller forskellige udvalg. 

Resumérne skulle selvfølgelig 

ikke indeholde personsager 

samt andet fortroligt materia-

le. 

Jeg vil håbe, at afdelingsbe-

styrelsen vil se positivt på det-

te, da det er vigtigt for beboer-

demokratiet, at flere og flere 

interesserer sig for, hvad der 

sker i bebyggelsen, og det kan 

man jo kun, hvis man ved, 

hvad der sker. 

 

Venlig hilsen 

 

Henrik Persson 

Grenhusene 42 
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Når vi har projekter i Bre-

dalsparken og Grenhusene, så 

er der en proces, der er gået 

forud.  

 

Det hele starter på vores afde-

lingsmøde. Her bliver der 

fremsat et forslag, og det skal 

herefter vedtages af beboerne. 

I 2007 blev der fremsat et for-

slag om, at vi skulle have flere 

parkeringspladser i Bre-

dalsparken. Bestyrelsen tog 

opgaven til sig og ville under-

søge behovet og have et kon-

kret forslag klar til næste af-

delingsmøde. 

 

Vi påbegyndte arbejdet ved 

det første bestyrelsesmøde og 

fik nedsat et parkeringsud-

valg. Udvalget fik delt Bre-

dalsparken op i områder mel-

lem medlemmerne, og vi talte 

parkeringsmønstre i 14 dage. 

Vi talte tomme parkerings-

pladser og parkeringer uden 

for de opmærkede båse. Vi 

fandt ud af, at parkeringspro-

blemet var størst på Berners 

Vænge og Gurrevej. 

Fra ide til handling 

Dette resultat blev samlet og 

videregivet til Mogens Bund-

gaard, DAB´s landskabsarki-

tekt, som udarbejdede et for-

slag til placering. Når der skal 

ske ændringer i vores uden-

dørsarealer, som parkerings-

pladserne er en del af, så skal 

Hvidovre kommune godkende 

alle ændringer, da vores områ-

de er omfattet af en lokalplan. 

 

Selve forslaget blev til, at der 

bliver lavet 6 parkeringsplad-

ser i Berners Vænge og 3 på 

Gurrevej ned mod Arnold Ni-

elsens Boulevard. Dette for-

slag kom til afstemning på 

afdelingsmødet 2008 og blev 

vedtaget.  

 

Selve arbejdet var meningen, 

at det skulle gå igang så hur-

tigt som muligt, men blev vi 

nød til at vente på, at DONG 

er blevet færdige med at grave 

i vores område. 

 

LA 
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Undertegnede vil gerne ad 

denne vej, sige tak til vort 

festudvalg for en dejlig skov-

tur til Menstrup Kro d. 27. 

august. 

 

Undertegnede har det sådan, 

at når et udvalg under afde-

lingsbestyrelsen – i dette til-

fælde Festudvalget, - laver et 

så fint arrangement skylder 

man at sige tak, for det store 

forarbejde der er gået forud, 

for at turen skal blive så god 

som muligt for at glæde os 

deltagere. 

 

Tak for en dejlig pensionistskovtur 

Rigtig skovtursvejr 

Kl. 10 om formiddagen den. 

27. august stod vi en masse 

mennesker, klar ved de tre 

busser, der skulle transportere 

os på skovturen til Menstrup 

Kro. Vejret var flot med høj 

blå himmel og solskin, så 

vejrmæssigt var alle betingel-

serne perfekt. Efter at have 

kørt i et stykke tid, blev der til 

hver deltager udleveret en po-

se bolsjer og noget chokolade 

til ”den søde tand”, og da vi 

havde kørt endnu et stykke 

tid, var der indlagt en tiltrængt 

tisse- og rygepause, hvor der 

så var mulighed for at strække 

benene, og nyde en øl eller 

vand. 

 

Menstrup Kro 

Menstrup Kro ligger tæt ved 

skove og strand, og viste sig 

at være en dejlig oplevelse, 

med atsmosfære, hygge og 

miljø. Da vi ankom, blev vi 

vist ind i en stor sal, hvor der 

stod en masse veldækkede 

borde, og hvor tjenerne stod 

parat til at betjene os, og på 

bordene ud for hver kuvert 

stod der rødvin til maden. 
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God og glad musik 

Under middagen var der god 

og glad musik, og en sang var 

der også blevet lavet til lejlig-

heden. Senere under midda-

gen blev der lejlighed til at få 

sig en sving-om, så vi kunne 

få rørt benmusklerne, derefter 

var der kaffe og lagkage, og 

en lille en til halsen. 

 

En dejlig gårdhave 

Efter maden var der mulighed 

for at sætte sig ud i en skøn 

gårdhave, og nyde kaffe og 

det fine vejr. Alt i alt igen en 

rigtig dejlig oplevelse, endnu 

en gang tak til festudvalget for 

et arrangement. 

 

Flot indsats af festudvalget 

Undertegnede er hver gang 

imponeret over at vi har et så 

godt et festudvalg, der laver 

sådan nogle ture, - bliv ende-

lig ved med det, så der stadig 

er noget at glæde sig over dis-

se kolde krisetider. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nanny og Skjold Elken 

Berners Vænge 1 
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Solvarme i Grenhusene? 

Ved sidste års Grenhusmøde 

var der et forslag om, at det 

varme vand skulle varmes op 

delvis ved brug af solvarme. 

Forslaget blev skudt ned, da 

Grenhusudvalget havde fået 

oplyst af DAB, at alene en 

varmtvandsbeholder ville ko-

ste kr. 40.000. Det kunne vi, 

der gik ind for forslaget, både 

for at spare penge i det lange 

løb, og ikke mindst for at spa-

re CO2, ikke rigtigt forstå, da 

vi havde set hele anlæg, der 

kostede lidt over det halve. En 

anden argumentation gik på, 

at det ikke kunne svare sig 

med solvarme, hvis der ikke 

var tilskud fra staten. Den ar-

gumentation kunne vi heller 

ikke tage for gode varer, da 

der er massevis af private hus- 

og sommerhusejere, der etab-

lerer solvarmeløsninger uden 

tilskud. Skulle det være billi-

gere at etablere 1 anlæg end at 

etablere 158 anlæg?  

 

Derfor har vi arbejdet videre 

med sagen til trods for mod-

standen fra udvalget. Vi har 

kontaktet flere leverandører, 

og vi forventer snart at have et 

eller flere overslag over, hvad 

det vil koste at etablere solop-

varmning af det varme vand 

samt over, hvad vi kan spare i 

årlig el-udgift. 

 

Når vi så har papirerne klar, 

vil vi gå til Grenhusudvalget 

og bede dem om at arbejde 

videre med sagen. 

Vi synes, at det er ærgerligt, at 

vi ikke tænker mere grønt i 

Grenhusene. Det er alles pligt 

at tænke på miljøet, men gode 

idéer som vores, samt Skjold 

Elkens forslag om at etablere 

noget tilsvarende ved ta-

gudskiftningen i Bredalspar-

ken skal åbenbart skydes ned. 

Det kunne ellers være flot, 

hvis Bredalsparken og Gren-

husene kunne ”markedsføre” 

sig som grønne, miljørigtige 

bebyggelser, samtidig med, at 

vi sikkert kunne spare en del 

penge. 

 

De almene boligafdelinger 

burde gå i spidsen, når det 

gælder om at spare CO2. Det 

er der nogen af afdelingerne, 

der har fået øjnene op for, fx 

Hyldespjældet i Albertslund, 
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Allerførst må vi tilbagevise 

påstanden om, at nogle forslag 

om solvarme er blevet skudt 

ned. 

 

Sagsforløbet i Grenhusene har 

været følgende: På Grenhuse-

nes afdelingsmøde i november 

2007 er der et forslag under 

indkomne forslag som lyder: 

”Muligheden for at installere 

solvarmeanlæg til opvarmning 

af det varme vand undersø-

ges”. Af referatet fra mødet 

fremgår det, at Grenhusudval-

get gerne vil gå videre med 

forslaget, hvilket mødets del-

tagere tilsluttede sig. På afde-

lingsmødet i november 2008 

vendte udvalget tilbage med 

sin indstilling, hvor udvalget 

anbefalede, at man så tiden an 

for at se, om der igen kom til-

Svar på Henriks og Jespers læserbrev 

skudsordninger til solvarme-

anlæg, som der havde været, 

indtil regeringsskiftet i 2001. 

Det var udvalgets vurdering, 

at ”På nuværende tidspunkt er 

der ikke en fornuftig økono-

misk sammenhæng i et sådant 

projekt”.Derfor anbefalingen 

om at se tiden an. Denne rede-

gørelse tog mødets deltagere 

til efterretning, som det frem-

går af referatet fra mødet. Der 

var altså ikke tale om at skyde 

noget forslag ned, men blot en 

anbefaling om at udsætte et 

evt. projekt for at kunne ud-

nytte evt. tilskudsmuligheder. 

 

Med hensyn til solvarmean-

læg i forbindelse med ta-

gudskiftning i Bredalsparken 

har der ikke været stillet for-

slag om etablering af solvar-

som forsøger at gøre 300 boli-

ger CO2-neutrale. 

Selv DAB, som administrerer 

Bredalsparken og Grenhusene 

har set lyset. De arbejder på 

sigt med at gøre deres hoved-

kontor og 6 lokalkontorer 

CO2-neutrale. 

Hvorfor skal vi I Bredalspar-

ken og Grenhusene ikke med, 

når toget går? Vi opnår intet 

ved at vente. Lad dette være 

en opfordring til afdelingsbe-

styrelsen om at tage de grønne 

miljø-briller på, og lad os 

komme i gang. 

 

Henrik Persson - GH 42 

JesperBjerg - GH 155 

Fortsætter næste side 
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me. På afdelingsmødet i no-

vember 2007 vedtog mødet 

tagudskiftning på to bolig-

blokke, og i den forbindelse 

spurgte Skjold Elken, ”om det 

ikke var en mulighed, at man 

samtidig undersøgte, om det 

kunne være en mulighed at få 

noget solenergi på tagene”, 

hvilket bestyrelsen lovede at 

gøre. Og det har vi også gjort. 

Bredalsparken er som bekendt 

omfattet af en bevarende lo-

kalplan, som bl.a. bestemmer, 

at husene skal have gule tegl-

tage. Derfor har der været for-

handlet med kommunen, som 

kun vil tillade solfangere af en 

størrelse som ovenlysene til 

opgangene. På den baggrund 

har vores rådgiver på tagsagen 

vurderet mulighederne, og 

hans vurdering er, at solvar-

meanlæg ikke er rentabelt. 

Bestyrelsen har altså  som lo-

vet undersøgt sagen og har på 

grundlag af rådgivers vurde-

ring valgt ikke at etablere sol-

varmeanlæg i forbindelse med 

tagudskiftning på de to blok-

ke, og det indgår heller ikke i 

planerne for den næste ta-

gudskiftning, som bliver fore-

lagt på det kommende afde-

lingsmøde. Ej heller her har 

der været tale om at skyde et 

forslag om solenergi ned. Det 

var slet ikke stillet som for-

slag. 

 

Hverken afdelingsbestyrelse 

eller Grenhusudvalg modar-

bejder initiativer, der kan væ-

re med til at forbedre vores 

miljø, selvfølgelig ikke! Men 

på den anden side er det vores 

opfattelse, at der skal værre en 

vis økonomisk ræson i de ini-

tiativer, der bliver sat i gang. 

Det vil sige, at der er grænser 

for, hvor lang den såkaldte 

tilbagebetalingstid må være. 

Der er en række miljøtiltag, 

som er langt mere rentable 

end solfangere, men det kan 

godt være, at de ikke er lige så 

iøjnefaldende. 

Og så kan vi jo alle sammen 

være miljøbevidste i hverda-

gen både i og uden for boli-

gen. 

 

Venlig Hilsen 

 

Bestyrelsen 
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Hvis du er træt af at gå og tale 

med potteplanterne, så kom 

ned til os.  

 

Vi hedder Dagcentret Spurve-

gården og bor Kirkegade 15, 

2650 Hvidovre. 

 

Vi har åbent fra kl. 1000 til 

1500 alle hverdage. Vi hygger, 

spiser sammen, snakker, laver 

håndarbejde, har et lille værk-

sted, billard, kortspil og meget 

andet.  

 

Vi tager på ture, udflugter og 

ferierejser. Vi har fællesspis-

ning, banko og lotterier. Og vi 

fester. Vi er åbne for forslag 

til nye aktiviteter, Der er gode 

offentlige transportforbindel-

ser (bus 132 og 200S). 

 

Til efterlønnere, førtidspensionister  
og pensionister 

Der er også mulighed for at 

blive hentet i bus, hvis du er 

dårligt gående. På grund af 

husets faciliteter skal du være 

personlig selvhjulpen. 

 

Vi er en masse ”gamle med-

lemmer” der ser frem til at få 

nye og ”unge kræfter” ind i 

huset. Det koster 100 kr. pr. 

måneden at være medlem. 

 

Hvis du er interesseret i at hø-

re mere om os, eller at komme 

på besøg er du velkommen til 

at ringe til leder Lena Ander-

sen, tlf.: 36 75 45 90. 

 

Mange hilsner og på gensyn 

fra medlemmer og personale 
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Blomsternomineringen 

Kære redaktion 

 

Hvis jeg skulle vælge en per-

son, som altid er der, når man 

ringer, aldrig siger nej til nye 

projekter, altid er glad, når 

man kommer på besøg, altid 

gør lidt ekstra ud af alting, 

altid kysser på kinden og får 

en til at føle sig rigtig værdsat, 

så er der ikke nogen tvivl om, 

hvem jeg ville vælge. Min svi-

germor er alt det og mere til. 

Hun sætter altid andres behov 

før sit eget, og det i sig selv 

burde belønnes. Til det vil jeg 

nævne, at hun intet forlanger, 

forventer eller på anden måde 

lefler for. 

 

Derudover er hun en eneståen-

de farmor. Hun elsker Kayla 

så højt, og det kan alle mærke. 

Det er så dejligt at se dem 

sammen. 

 

Jeg og min 6 måneder gamle 

datter sover hos hende hver 4. 

dag, når min kæreste er på 

arbejde, og hun gør alt for, at 

det skal være hyggeligt for os 

at være derovre. Hun har end-

da indrettet et værelse til os. 

Ydermere er hun en super god 

pædagog. Hun er professionel 

og ansvarsbevist. Helt klart et 

vigtigt aktiv for Hvidovre 

kommune. Jeg ved af erfaring, 

at man skal lede længe efter et 

menneske, der er så godhjertet 

og ligetil. Hun spreder glæde 

overalt, alle hun møder falder 

for hende, og det forstår jeg 

godt. 

 

Jeg synes, alle i hele verdenen 

skal føle sig misundelige over, 

at jeg har fået den bedste svi-

germor, man kan tænke sig. 

Eller i hvert fald i hele Bre-

dalsparken til at starte med. 

 

Hun er så fantastisk. Så derfor 

vil jeg gerne nominere hende 

til en smuk buket. Hun er jo et 

helt Kinderæg . 

 

Lærke 
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Jeg tog en fredag aften ud 

med Lærke for at aflevere bu-

ketten.  

Efter at have læst den flotte 

nominering blev Karina valgt 

til at modtage buketten.  

Karina blev meget glad og 

rørt over, at være den første til 

at modtage en buket.  

 

Redaktionen 

Hvis du ønsker at nominere en 

person fra Bredalsparken/

Grenhusen, skal du sende din 

nominering til redaktionen 

senest d. 1. december 2009. 

Vinderen er Karina - Grenhusene 161 
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Dagen startede med regn hele 

formiddagen, men trods reg-

nen mødte beboerne op med 

børn i regnfrakke eller med 

paraply.  

Da vi ikke kunne benytte akti-

viteterne måtte vi for første 

gang i 18 år starte med at hol-

de os inde i teltet.  

Men vejret var med os, for lidt 

over middag, ca. kl. 1230 be-

gyndte det at klare op.  

Høpsivøpsidagen 2009 

Inden kl. 1330 have vi alle tin-

gene på plads og det blev en 

god dag for os alle.  

 

Vi havde god og sjov under-

holdning af Rasmus Klump og 

Bredalsparkens fritidsklub. 
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Trækning på billetten på 

Høpsivøpsidagen 

 

Vi lovede at orientere om de 

numre der blev udtrukket på 

børnebilletten. Vinderne kan 

afhente gevinsten på ejen-

domskontoret. Husk at med-

bring billetten. 

 

Følgende numre er udtrukket: 
 

10 - 33 - 49 - 77 - 99 -  

111 - 156 

 

Glemte ting på dagen 

 

1 børnejakke rød gummi med 

rødt foer og tryk på ryggen. 

Str. 7-8-år. 

 

1 sort jakke str. XXL mærke 

Helly Hansen regnjakke. 

 

Jakkerne kan afhentes på ejen-

domskontoret. 
 



16 

bytteservice 

HAVES: 
Adresse 

 

Rum 
ØNSKES: 

Rum 

 

Tlf.nr. 

BV 

 

3 rum 

95 m2 

3 rum eller 2 

vær og 1 kam-

mer. Min. 80 

m2 

2022 1617 

Anb.  

St.lejlighed 

3 vær. Grenhus 4371 8407 

Med stor glæde og tilfredshed 

har jeg ofte søgt hjælp hos IT-

Gruppen, da jeg bestemt ikke 

er en ørn til den tekniske del 

af en computer.  

 

Aldrig har jeg mødt negativ 

holdning, men altid en interes-

seret imødekommenhed, hvil-

ket jeg her igennem gerne vil 

takke hele IT-Gruppen for.  

 

Det er et meget stort arbejde 

og mange timer, I lægger i at 

Tak til IT-Gruppen 

hjælpe os alle i Bredalsparken 

og Grenhusene, hvilket jeg 

personligt påskønner meget. 

Tusinde Tak til Jer alle.  

 

Tak for jeres tålmodighed 

med mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Sonja Hjertebjerg 

ANB 177 
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I IT-Guppen har vi altid gang 

i noget, men vi er jo frivillige, 

så det går ikke altid så hurtigt, 

som vi gerne ville. 

 

Bedre information 

Efter de 1 1/2 døgns afbrydel-

se af internetforbindelsen i 

februar var noget af det, der 

stod øverst på vores ønskeli-

ste, at kunne informere bebo-

erne bedre. 

 

Drifttv 

Drifttv kanalen har vi allerede 

introduceret ifb. lanceringen 

af tv 3 puls. Vi har siden for-

bedret de informationer, der er 

tilgængelige, og vi er i gang 

med at forbedre vejledningen, 

der findes på hjemmesiden 

ved at klikke på linket under 

boliginfo/ tv og radio eller 

under boliginfo/datanet.  

 

I starten kørte kanalen på en 

gammel bærbar med win-

dows, men maskinen var for 

gammel, og windows gav ikke 

ordentlige muligheder for at 

vedligeholde tingene uden at 

afbryde for tv-udsendelsen. 

Hvad har I gang i? 

Nu kører den på nyt hardware 

og linux. Det skulle gerne gi-

ve en bedre oppetid, da vi nu 

kan vedligeholde maskinen og 

opdatere slides'ene uden at 

afbryde tv-udsendelsen. Der 

er dog stadig et par knaster, 

der skal overstås, så hvis I ser 

noget, der ser forkert ud, eller 

hvis I har forslag til forbedrin-

ger, så send en mail til sup-

port@bredalsparken.dk eller 

ring til os i supporttiden. 

 

Siden kan ikke vises 

Vi har ændret opsætningen på 

den maskine, der hjælper med 

at finde hjemmesider på inter-

nettet. Det betyder, at I nu al-

t i d  k an  g å  i n d  p å 

www.bredalsparken.dk og få 

de seneste info om evt. ned-

brud - med mindre, selvfølge-

lig, at fejlen er på vores eget 

net. De fleste skal ikke gøre 

noget, men de, der har en of-

fentlig ip-adresse, skal ændre 

deres opsætning af navneser-

verne. Man kan finde oplys-

ninger om den nye navneser-

ver på www.bredalsparken.dk 

under boliginfo/datanetværk/

Fortsætter næste side 
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teknisk information om net-

værk og servere. 

 

Bedre telefon support 

Vi er også i gang med et nyt 

telefonsystem for support-

opkald. Det er en software-

telefoncentral, som giver os 

en masse nye muligheder. 

Bl.a. bliver det muligt at ringe 

til os via internettet, og vi får 

også mulighed for at informe-

re om driftsforstyrrelser. End-

videre vil det også være mu-

ligt at have mere end en sup-

porter til at besvare opkald, 

når der opstår en særlig situa-

tion, hvor der er mange op-

kald. Projektet er stadig under 

udvikling, men vi regner med, 

at det bliver delvis færdigt i 

løbet af efteråret. 

 

Tv 

Tv er i rivende udvikling i 

øjeblikket. Med nye kanaler, 

digitalisering, HD, flere valg-

muligheder mht. kanalpakker 

og meget andet.  

 

Tingene udvikler sig hele ti-

den, så det, der er den bedste 

løsning her og nu, om en må-

ned er om ikke forældet, så 

overhalet af en ny mulighed. 

Vi er dog ved godt mod og 

forventer at have nogle forslag 

klar til afdelingsmødet i no-

vember. 

 

Digitalt tv 

Der skrives og tales meget om 

overgangen til digitale signa-

ler 1. november. Som vi skrev 

i sidste blad, behøver Bre-

dalsparkens og Grenhusenes 

beboere ikke at spekulere på, 

om de får sort skærm 1. No-

vember, for vi vil fortsat leve-

re signaler, så det gamle tv 

virker.  

 

Hvis I skal ud og købe et nyt 

tv, vil det dog være en god 

idé, hvis det har en dvb-c tu-

ner. For det er det, der skal 

bruges, hvis I vil se det digita-

le indhold på vores fællesan-

tenne fremover. Hvis I skal 

bruge tv'et efter 2012, skal det 

også have en mpeg4-tuner. 

Hvis I regner med at flytte det 

til sommerhuset, når I skal 

have et nyt tv, eller hvis I skal 

bruge tv'et uden fællesanten-

nen, skal tv'et have en dvb-t 

tuner. 

 

Dvb-t, dvb-c, mpeg4 – hjælp! 

Ja, det kan godt være lidt be-

sværligt at holde styr på, så 

hvis I er forvirrede, eller jeres 
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tv ikke har disse ting, så for-

tvivl ikke, man kan nemlig 

altid købe en ekstra box, som 

kan åbne for mulighederne. 

I vores antenneanlæg har vi i 

øjeblikket kun nogle få digita-

le kanaler, men som vi skrev 

om i sidste blad, arbejder vi 

på at få flere. Vi har bl.a. kik-

ket på iptv, en extra hovedsta-

tion eller en ny hovedstation.  

 

Et af de tiltag, vi har taget si-

den sidste blad, er at få noget 

nyt udstyr på prøve. Udstyret, 

som er fra Triax, virker loven-

de, bl.a. fordi det skulle give 

en bedre billedkvalitet både 

for de analoge og digitale sig-

naler, og fordi det giver IT-

Gruppens medlemmer mulig-

hed for at kontrollere og udfø-

re flere af de ting, der idag 

udføres af teknikere udefra. 

Dermed skulle vi gerne kunne 

få reduceret den tid, det tager 

at få udbedret fejl på antenne-

signalerne. I skrivende stund 

er udstyret dog ikke sat op, så 

vi ved ikke, om tingene lever 

op til forventningerne. 

 

Flere pakker 

Vi arbejder på at øge antallet 

af tv-pakker til tre. Det koster 

selvfølgelig penge, både for 

nyt udstyr og for kanalerne, 

og så giver det, ud over de 

sædvanlige problemer med, 

hvilke kanaler vi skal have, 

også problemer med, i hvilken 

pakke, de skal være. Vi synes 

imidlertid, at der er så mange 

forespørgsler på tv-kanaler, at 

det ikke længere er muligt at 

tilfredsstille flertallet af bebo-

ere, når der kun er to pakker at 

have det hele i, så vi vil kom-

me med et forslag om 3 pak-

ker til afdelingsmødet. 

 

Nye kanaler 

Siden sidste afdelingsmøde 

har vi fået både Canal 9 og 

Tv3puls. Begge er på prøve 

og skal til afstemning på afde-

lingsmødet i november, så 

uanset om du vil beholde dem, 

eller du vil være fri for dem, 

er det om at få snøret skoene 

og møde op til afstemningen. 

 

Ud over disse to kanaler har vi 

også vist flere andre på prøve-

kanalen, så hvis der er nogen 

af dem, du gerne vil se, eller 

måske nogle helt andre, skal 

du stille forslag om det, så det 

kan komme til afstemning på 

afdelingsmødet. Du kan få 

mere at vide om deadline for 

forslag på ejendomskontoret. 

Fortsætter næste side 
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Internet 
Internettet er i dag en så bety-

delig del af hverdagen, at selv 

et par timers nedbrud medfø-

rer store ulemper. Vi har det 

seneste år haft en oppetid på 

over 99.6% - hvis det ikke 

altid har virket sådan, så har I 

en god fornemmelse af, hvor 

vigtigt internettet er blevet.  

Det vil dog være umuligt helt 

undgå nedbrud. Fx var årsa-

gen til de 1 1/2 døgns afbry-

delse i februar en menneskelig 

fejl hos vores internetudbyder 

og manglende velvilje til af-

hjælpe situationen hos tdc. 

Den slags fejl er det vanske-

ligt at gardere sig mod. Selv 

om 99,6% oppetid er flot, er 

der dog stadig nogle ting, vi 

kan gøre for at forbedre den.  

 

Redundant internet  

forbindelse 

For at sikre forbindelse til in-

ternettet i tilfælde af overgrav-

ning af kabler, tekniske pro-

blemer ol. arbejder vi på en 

løsning, hvor vi får 2 fysiske 

forbindelser til internettet i 

stedet for en enkelt, som vi 

har i øjeblikket. Det koster 

dog en del penge, så lige nu 

handler det mest om at finde 

en løsning, der kan fås til en 

pris, der står mål med risikoen 

for den slags fejl. 

 

Nye switche 

Nogle af vores switche kan 

efterhånden ikke følge med 

længere. Det kommer til ud-

tryk på flere forskellige må-

der, bl.a. ved korte pauser i 

internetforbindelsen, eller at 

man pludselig ikke længere 

kan komme på internettet. 

Derfor er vi i gang med at 

planlægge udskiftningen af 

disse switche. Det vil selvføl-

gelig give nogle længereva-

rende afbrydelser for de bebo-

ere, der er tilsluttet de swit-

che, der skal skiftes, og nogle 

korterevarende afbrydelser for 

resten af beboerne. Vi mang-

ler stadig at vælge leverandør, 

men vi forventer, at udskift-

ningen starter i løbet af efter-

året. Afbrydelser vil blive an-

nonceret på drifttv-kanalen og 

på hjemmesiden, når udskift-

ningen går i gang. 

 

Rigtige ringe 

Vores netværk er opbygget 

som ringe. Det betyder, at 

hvis en enkelt switch skulle 

falde ud, bevæger trafikken 

sig bare en anden vej i ringen. 

Imidlertid havde vi ikke penge 
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nok til at lave rigtige ringe, da 

vi fik etableret nettet i sin tid. 

Det betyder, at data ganske 

vist kører i ringe, men de fysi-

ske kabler ligger i stjerne-

form. Derfor kan et kabelbrud 

medføre, at rigtigt mange be-

boere mister internetforbindel-

sen. Det arbejder vi nu på at få 

lavet om. Vi har indhentet et 

par tilbud men endnu ikke be-

stemt os til, hvem der skal la-

ve arbejdet. Vi forventer dog, 

at det snart er på plads, så ar-

bejdet kan gå i gang i løbet af 

efteråret. 

 

Servere 

Vi er også ved at skifte de ma-

skiner, som vores servere, bl.a 

mail og www, kører på. Det er 

nu ikke fordi de ikke har kørt 

stabilt, men de er ved at være 

gamle, og den nye løsning kø-

rer på redundante servere og 

vmware. Det giver mulighed 

for at komme online meget 

hurtigt, hvis vi skulle være så 

uheldige, at der skulle ske no-

get med flere af maskinerne 

på samme tid. Skiftet er alle-

rede godt i gang, og vi regner 

også med at blive færdige 

med det i løbet af efteråret. I 

forbindelse med flytningen af 

mail og web serverne, bliver 

der en nedetid, som bliver an-

nonceret på drifttv og hjem-

mesiden. 

 

De rige kan få 

Som så mange andre steder i 

livet gælder at de rige kan få, 

mens de andre må se på - nå 

ja, måske ikke ligefrem se på, 

når det gælder tv.  

 

For data kan vi holde tingene 

inden for henlæggelserne og 

det nuværende abonnement, 

og vi er som det fremgår godt 

i gang med at gennemføre de 

fleste af tingene.  

 

Det går desværre ikke for tv. 

Her er der ikke nok henlæg-

gelser, og vi kan ikke gøre ret 

meget, uden at det medfører 

stigninger i det månedlige 

abonnement. Sørg derfor for 

at møde op til afdelingsmødet 

til november, for det er dér, 

det bliver besluttet, hvad du 

fremover skal se og ikke se, 

og ikke mindst hvad du skal 

betale for at se det, du kom-

mer til at se. 

 

IT-gruppen 
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Postkasser og reklamer 

Vær opmærksom på at det kan 

være skadeligt for vask og 

afløb at bruge kaustisk soda 

til at rense for fedt, hår mv.  

 

Hvis produktet ikke anvendes 

korrekt, kan det størkne som 

cement i afløbet og medvirke 

til, at hele afløbet skal bankes 

Hilsen fra beboerservicemanden 

op af gulvet og erstattes med 

nyt.  

 

Kaustisk soda i afløbet kan 

desuden give ætseskader på 

huden hos den beboerservice-

mand, der håndterer afløbet. 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

De nye postkasser er nu ved at 

blive sat op i Bredalsparken. 

De ser godt ud og det er dej-

ligt at det hele kommer i or-

den inden d. 31. december 

2009, som er vores deadline 

for at overholde loven for op-

sættelse af postkasser. 

 

I øjeblikket er Tidens Låse 

ved at sætte de resterende 

postkasse op og der vil blive 

lavet navneskilte til alle post-

kasserne. Det er først når der 

er navn på postkasserne at de 

må tages i brug. 

 

Det er blevet nemmere at 

komme af med reklamerne, da 

man ikke skal slæbe dem hele 

vejen fra lejligheden og ned til 

papircontaineren. Desværre er 

der rigtige mange beboer som 

bare ligger reklamerne under 

postkasserne. Det må man ik-

ke. Reklamerne skal smides 

ud. Når de lægger i opgangen, 

så udgør de en brandrisiko og 

de er til gene for de andre be-

boer, ejendomsfunktionærer 

og dem der vasker trapperne.  

 

Hvis man ikke ønsker at mod-

tage reklamer, så skal man 

henvende sig til Post Danmark 

for at få et mærkat, som skal 

placeres på postkassen.   

 

LA 
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Jeg har mødt Henning David-

sen til en snak om el-

projektet, som er et af de stør-

ste projekter i Bredalsparken. 

Det kommer til at berøre stort 

set alle beboere. Projektet 

blev foreslået på beboermødet 

i 2006, hvor det blev vedtaget 

at undersøge, hvordan det stod 

til med el i Bredalsparken. 

Der blev lavet en rapport om 

forholdene, og de var rigtig 

gode. Der var nogle forbed-

ringsforslag, men da der sam-

tidig skulle ske en stor æn-

dring, da DONG ville fjerne 

alle luftledninger, ville det 

være et større projekt. Til det 

næste møde året efter, var der 

af bestyrelsen blevet udarbej-

det et oplæg, og dette blev 

vedtaget.  

 

Derefter blev der nedsat et el-

udvalg, som i dag består af 

Henning Davidsen, og Kjeld 

Galler, som alle er fra besty-

relsen og Finn Andersen, som 

er beboer. Det er også ham, 

som foreslog projektet på af-

delingsmødet. Ud over udval-

get er der også andre personer, 

Det store el-projekt 

som er vigtige for projektet. 

Jahan Molavi er inspektør, og 

er den person i DAB, som ko-

ordinerer projektet. Hun er 

med til alle møderne og hol-

der orden på hele projektet. El

-Strøm er blevet valgt som 

entreprenør, og det er dem, 

som man ser rundt om i Bre-

dalsparken.  

 

Henning fortalte, at formålet 

med projektet er at få mere 

strøm ind til lejlighederne. I 

dag har vi 35 Ampere tilgæn-

geligt, og når projektet er gen-

nemført, vil der være 65 am-

pere til rådighed ind til lejlig-

heden. Det vil sige, at strøm-

men bliver ført op til lejlighe-

derne, men ikke ind i selve 

lejlighederne. Det skal man 

som beboer selv bekoste. 

 

I foråret blev arbejdet påbe-

gyndt. Det startede med Ber-

ners Vænge 11 – 13 som en 

prøveblok, inden de 7 etaper, 

som projektet er delt op i, gik 

i gang. Årsagen til at Bre-

dalsparken er delt op i 7 eta-

per, er, at hele Bredalsparken 

Fortsætter næste side 
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ikke skal ligne en byggeplads. 

Projektet går efter planen, og 

hele el-projektet skulle gerne 

være færdig i 1. kvartal 2011. 

Som alle kan se, så har 

DONG gravet en del i bebyg-

gelsen, og det har medført 

bl.a. en del bede, som ikke ser 

så flotte ud mere. Det bliver 

der rettet op på, da DONG har 

reetableringspligten. Om ca. 1 

år vil dette arbejde komme til 

at foregå i Bredalsparken.  
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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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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 L. 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, L. Ladegaard 
 Andersen, Kjeld Galler 
 
Vedligeholdelsesudvalg: Børge Jensen (f), Connie Weis, Henriette Erichsen,  
 Ditte Sørensen 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Kjeld Galler, Vibeke Nielsen,  
 Louise L. 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. 18

30
-21

00
 .

 
  

 Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl. 18
30

-21
00

 på tlf. 7741 5151 
                                        weekend ml.kl. 13

00
 –15

00
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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. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kom-
petence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til 
ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 5135 7850. 
 
 
 

E-mail: ejendomskontor@hab-bredalsparken.dk 
 
 
 
Kontor- & telefontid: 
Mandag - fredag  ml. kl. 08

00
 - 11

00
 

Onsdag ml. kl. 17
00

 - 18
00

  
  
Ejendomsleder  Kim Andersen 
Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen   

 

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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Julearrangement 

 
 
 
 

 

Sæt ”X” i kalenderen ! 

 

Ældrejulefest 

Torsdag d. 3. december 2009 

 

Børnejulefest 

Lørdag d. 5. december 2009 

 

Se opslag senere om billetsalg ! 


