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I år fylder Bredalsparken 60 

år og dette skal fejres her i 

bladet.  

 

Har du en historie som du ger-

ne vil dele med de andre be-

boer om livet i Bredalsparken 

eller kender du nogen familier 

som bor flere generationer i 

Bredalsparken vil vi meget 

gerne høre fra dig. 

 

Send enten en mail på 

blad@bredalsparken.dk eller 

et brev til Bestyrelsens lokale, 

Berners Vænge 11  kld. 

Jubilæum 

Opførelse af  ”Slangehuset” 

langs Gurrevej år 1959 
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Beboerne besluttede dette med 

stort flertal ved urafstemnin-

gen, som blev afholdt midt i 

marts.  

 

Resultatet af urafstemningen 

marts 2010 om hund/kat. 

 

Skal det være tilladt at holde 1 

hund? 

Ja     299 stemmer 

Nej 1127 stemmer 

 

Skal det være tilladt at tilladt 

at holde 1 steriliseret indekat? 

Ja     80 stemmer 

Nej 864 stemmer 

 

Ugyldige stemmer  23 

 

Stort set samme resultat 

som for 5 år siden 

Det er ganske bemærkelses-

værdigt, at resultatet af uraf-

stemningen i år er nærmest 

identisk med resultatet af uraf-

stemningen i 2005. Dengang 

var stemmeprocenten 55, den-

ne gang var den 54%. I 2005 

Det er fortsat IKKE tilladt at holde 
hund eller kat i Bredalsparken 

sagde 80% nej til hund, denne 

gang er det 79%! I 2005 sagde 

61% nej til kat. Denne gang er 

det 60%. 

Urafstemningerne taler sit ty-

delige sprog: Et stort flertal af 

beboerne i Bredalsparken si-

ger nej til kat og hund, og det 

har ikke ændret sig i løbet af 

de 5 år, der er gået, siden vi 

sidst havde urafstemning. 

 

Skærpet kontrol 

Det må selvfølgelig også bety-

de, at alle instanser fremover 

vil skærpe kontrollen og skri-

de ind over for de beboere, 

der ikke overholder forbuddet 

med den konsekvens, at man 

bliver sagt op, hvis man ikke 

skiller sig af med den ulovlige 

hund eller kat. Og der er ingen 

undskyldning ej heller for ny-

indflyttere, idet det tydeligt 

fremgår af tilbud og lejekon-

trakt, at det ikke er tilladt at 

holde hund eller kat i Bre-

dalsparken. Det har urafstem-

ningen slået fast med syvtom-

mersøm! 



 5 

Det nemmeste er at vedtage, 

at der skal være urafstem-

ning 

Det tog ikke mange minutter 

på afdelingsmødet i november 

at vedtage, at der skulle afhol-

des urafstemning. Det tids-

krævende kommer først, når 

beslutningen skal føres ud i 

livet. Der går mange 

”mandetimer” til fremstilling 

af diverse materialer, pakning 

af kuverter, uddeling af sam-

me, afvikling af selve afstem-

ningen, optælling af stemmer 

osv, og der er også en del ud-

gifter forbundet med det: tryk-

ning af kuverter, skrivelser, 

stemmesedler m. m. 
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Selvom kalenderen foreskri-

ver forår, og vi har bevæget 

os langt ind i marts måned, 

ligger der fortsat sne på veje 

og stier, og vi opholder os sta-

dig primært indendøre. 

Dog kan man godt se en lille 

erantis eller vintergæk, der har 

presset sig op gennem den 

frosne jord, og inden længe vil 

vi kunne nyde forårssolen på 

en varm trappesten igen. 

 

Lægger man vejen forbi Blok 

48, der med sine nye belæg-

ninger, trapper, bede og små 

opholdspladser venter på lu-

nere varmegrader, kan man 

også fornemme, at foråret er 

tiltrængt, så beboerne kan 

komme ud at nyde deres nye 

indgangspartier. 

 

Igennem snart mange år har 

det været et stort ønske hos 

både beboere og bestyrelse, at 

få fornyet de meget nedslidte 

arealer og trapper foran ind-

gangene. Projektet kommer i 

forlængelse af vejrenoverin-

gen fra 2006, hvor der blev 

udført nye bump og plantet 

Nye belægninger og trappe ved  
blok 48 – Gurrevej ulige nr. 1 - 135 

vejtræer. Den sidste del af 

projektet har afventet lednings

- og kloakarbejder på stræk-

ningen, så det er dejligt, at 

Grønt Udvalg og bestyrelsen i 

Bredalsparken sammen med 

Landskabsgruppen i DAB nu 

har fået udført det endelige 

projekt. 

 

Hele efteråret 2009 frem til jul 

arbejdede anlægsgartnerne på 

at få strækningen klar.  

-Alslev Anlægsservice var 

rent faktisk med til at lægge 

den nuværende belægning ved 

blok 49 i 1990, så det har væ-

ret en sjov opgave for dem 

også at tage fat på Blok 48.  

 

Afdelingens funktionærer har 

efterfølgende selv været i 

gang med at plante bedene til 

med nye træer, buske og 

bunddække. Denne del af pro-

jektet er dog stadig ikke helt 

klar, og afventer frostfrie for-

hold, før de kan gøres færdi-

ge. 3 steder langs strækningen 

er der blevet plads til nye små 

opholdspladser omkranset 

med espalier og blomstrende 
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klatreplanter. Her stilles der 

bænkesæt ud når foråret mel-

der sin snarlige ankomst, så 

beboerne atter kan nyde udeli-

vet. 

 

Hvis man stadig ikke har fået 

set nærmere på området, ja så 

er der chance for at man kan 

komme til at se det nu efter 

sneen er begyndt at smelte, og 

den nye fine belægning træder 

frem i lyset. 

 

Med venlig hilsen 

Grønt Udvalg 

Den nye belægning ligger 

også på ramperne  

De nye espalierer er udført i egetræ  

Anlægsgartnerne er i fuld gang 

med belægningerne 
De nye træer er et slankt prydkirse-

bærtræ, der bliver 4-5 m. højt  
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Smalltalk er ikke bare ligegyl-

dig snak om vind og vejr. Det 

er den første kontakt, du har 

med et andet menneske, og 

det første skridt på vejen mod 

venskaber og fællesskaber. 

 

Det kræver måske lidt mod at 

tage kontakt til andre menne-

sker. Vi vil som regel gerne 

undgå risikoen for at blive 

afvist, og derfor er det nogle 

gange nemmere helt at lade 

være. I vores skandinaviske 

kultur er der desuden en ten-

dens til, at man ikke vil træn-

ge sig på, og at man skal have 

respekt for andres privatliv. 

Har du talt med din nabo i dag? 

Det er der selvfølgelig mange 

positive ting ved, men der er 

også den negative side, at vi 

slet ikke tør involvere os i an-

dres liv og hverdag. 

 

Men hvis man gør det – tager 

kontakt til naboer i opgangen, 

i fællesvaskeriet eller, hvor 

det nu er, så kan der komme 

rigtig meget godt ud af det. 

Det at kende lidt til hinanden 

og have et fællesskab der, 

hvor man bor, giver mange 

nye muligheder. Vi menne-

sker trives simpelthen bedre, 

når vi har et socialt liv. 

Hej, hvordan går det ? 
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Dette handler ikke om Lon-

dons undergrundsbane, men 

om et nyt renovationssystem, 

som blev introduceret i Stati-

onsbyen for en måneds tid 

siden. Et system, som vi også 

kunne tænke os at få i Bre-

dalsparken og med os en ræk-

ke andre bebyggelser. 

 

Der etableres nogle store ned-

gravede affaldsbeholdere, som 

bliver tømt en gang om ugen. 

Et system, som rummer en 

række fordele, ikke mindst 

Underground 

miljømæssige, og besparelser, 

men også den ulempe, at 

skakterne nedlægges. 

Nu er man som sagt gået i 

gang to steder i Stationsbyen, 

og disse forsøg skal køre et 

stykke tid, før kommunen ta-

ger stilling til, om andre be-

byggelser kan indføre syste-

met. 

 

Når vi når så langt, skal det 

selvfølgeligt forelægges på et 

afdelingsmøde til endelig god-

kendelse. 
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Generalforsamling  

Onsdag den 17.februar afholdt 

Motionsklubben sin årlige ge-

neralforsamling. 

 

Til forskel fra tidligere år, 

hvor man mødtes i Fællesgre-

nen i Grenhusene, og hvor 

man altid sluttede med et par 

stykker smørrebrød, blev den 

afholdt på Cafe Victoria. 

I alt havde 57 medlemmer til-

meldt sig. Vi startede med at 

hygge os med ”stegt flæsk og 

persillesovs”. Efter ca. en ti-

mes spisning og hyggesnak 

gik vi i gang med generalfor-

Bredalsparkens Motionsklub 

samlingen, hvor formanden 

Henrik Persson fortalte lidt 

om klubbens fortid i lokalerne 

på Berners Vænge, hvor man 

til den første generalforsam-

ling var hele 6 fremmødte, og 

det var samtlige medlemmer i 

klubben. Og tænk, nu er vi 

272 medlemmer og 57 til ge-

neralforsamlingen. 

Det blev en rigtig god aften, 

og der er vist ikke tvivl om, at 

”motionisterne” ser frem til 

næste års  generalforsamling, 

som måske, hvem ved, også 

afholdes på Cafe Victoria. 
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Udvidelse af Motionsklub-

ben 

Endelig er den tiltrængte udvi-

delse af klubben på plads. In-

denfor nogle få uger vil etab-

lering af branddør (der var lidt 

leveringstid) blive udført.  

Lørdag den 13.marts. havde 7 

medlemmer + 2 bestyrelses-

medlemmer sat hinanden 

stævne til en dag der stod i 

malingens tegn. De nyligt 

overtagne rum + forrum blev 

shinet rigtigt flot op, vinduer-

ne blev også malet og ruderne 

blev lavet til ”ostevinduer”. 

Og så var der lige nogle rør, 

som fik en heftig farve midt i 

alt det hvide. 

Nu forestår så tæppepålæg-

ning og flytning af diverse 

redskaber, så der f.eks. kan 

blive plads til det nye løbe-

bånd. 

 

Birte Elzer, medl. nr. 10 
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Den 1. april tog vi hold på et 

nyt budget, der for Bre-

dalsparkens vedkommende 

balancerer med ca. 74 mio kr. 

Heraf går de ca. 17 millioner 

til almindelig og planlagt ved-

ligeholdelse og fornyelse. 

Hertil kommer de større pro-

jekter, som finansieres med 

vores egen Landsbyggefonds-

midler og optagelse af lån. 

Det er i år det store el-projekt, 

som forventes færdig i begyn-

delsen af 2011 samt ta-

gudskiftning på 3 boligblokke 

på Sognegårds Alle. Her for-

ventes arbejdet afsluttet i no-

 
Nyt budgetår 

vember. Det viste sig i øvrigt, 

at licitationsresultatet var 2 

mio kr. billigere, end vi havde 

regnet med. 

I Grenhusene er det langt min-

dre beløb, man arbejder med. 

Her balancerer budgettet med 

ca. 9 mio kr., og almindelig 

og planlagt vedligeholdelse og 

fornyelse udgør ca. 1 mio kr. 

Det forgangne år gav Grenhu-

sene  nogle ubehagelige over-

raskelser i form af uventede 

merudgifter, derfor er livrem-

men spændt ind i dette bud-

getår, samtidig med, at hen-

læggelserne styrkes.  
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Den 1. januar trådte der en 

række nye love i kraft, men 

som helhed får de ikke stor 

betydning for den enkelte be-

boer. Ministeren har hævdet, 

at de nye love betyder regel-

forenkling og mindre bureau-

krati, men de fleste er enige 

om, at det får den modsatte 

virkning. 

 

En af de væsentligste ændrin-

ger er bestemmelsen om, at 

kommunen skal føre en sty-

ringsdialog i form af regel-

mæssige møder med boligsel-

skaberne. 

 
Ny lovgivning for den almene sektor 

Der sker også visse ændringer 

i forhold til udlejningsregler-

ne, men her er tidsfristen 1. 

juni, og inden da har bestyrel-

sen taget stilling til en række 

valgmuligheder i den nye ud-

lejningsbekendtgørelse. 

 

Endelig skal der også udarbej-

des nye normalvedtægter, men 

heller ikke her sker der de sto-

re forandringer. Noget nyt er 

dog, at dagsorden og referater 

fra bestyrelsesmøderne frem-

over skal offentliggøres (se 

nærmere andet sted i bladet). 
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Sidst i marts, hvor foråret så 

småt var begyndt at titte frem, 

deltog bestyrelsen i et arran-

gement, hvor forfatter og jour-

nalist Lars Olsen holdt et tan-

kevækkende foredrag med 

overskriften Eliternes triumf. 

 

Lars Olsen tegnede et anderle-

des portræt af Danmark, end 

vi er vant til fra medier og po-

litikere. Han dokumenterede, 

at vi lever i et moderne klasse-

samfund præget af store for-

skelle i levevilkår og ikke 

mindst i indflydelse. Han på-

viste også, at der bliver større 

afstand mellem de brede be-

folkningsgrupper og et mindre 

lag af højtuddannede. 

 

Det er blandt dem, vi i dag 

finder politikere, meningsdan-

nere, erhvervsfolk, indflydel-

sesrige akademikere og me-

diefolk, og ”de uddannede 

Eliternes triumf 

klasser” lukker sig om sig 

selv. De uddanner sig sam-

men, danner netværk, bor de 

samme steder, gifter sig med 

hinanden, og deres børn går 

på de samme uddannelser. De 

lever i deres egen ”virkelig-

hedsboble”, som er meget an-

derledes end de brede sam-

fundslags. 

 

Disse års samfundsudvikling 

udspringer af denne afsondre-

de boble. Det er storbyernes 

højtuddannede eliter, som sæt-

ter deres forestillinger igen-

nem – for eksempel i reformer 

af kommuner, politi og andre 

offentlige systemer. Uddan-

nelser indrettes på de højtud-

dannedes præmisser, mens 

magt og udvikling koncentre-

res om storbyer og store enhe-

der. Resultatet er et samfund 

med dybere sociale og geogra-

fiske skel, og med nye politi-

ske brudflader. 

- Vi havde fået noget at tænke 

over, og et langt stykke vej, 

har Lars Olsen vel ret i sine 

synspunkter.  
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Bredalsparken & Grenhusenes  
Senior Klub 

Er du alene, eller trænger du bare til lidt hygge eller en 

anderledes hverdag, så kontakt Senior Klubben. 

 

Vi laver mange hyggelige ting sammen, som f.eks: 

 

 Fastelavn 

 Biograftur 

 Madpakke dage 

 Fødselsdagsfest 

 Banko  

Senior Klubben holder til på Gurrevej 29 - 31 st. 

 

Vores åbningstider er: 

Mandag og tirsdag kl. 1200 til kl. 1600 

Onsdag   LUKKET 

Torsdag og fredag kl. 1200 til kl. 1600 

 

Medlemskontingent 65 kr. 

 

På gensyn ! 
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Ejendomskontoret 
 
 
Kontoret holder lukket torsdag 

d. 13. maj 2010 Kr. Himmel-

fartsdag, samt fredag d. 14. maj 

2010. 

 

Med venlig hilsen 

EJENDOMSKONTORET 
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Ejendomskontoret 
åbningstid / telefonsvarer / 

vagttelefon 
 
Ejendomskontoret åbner alle hverdage kl. 0800. 
 
Imellem kl. 800-1100 kan I komme forbi ejendomskontoret eller ringe til os på tlf.: 
3678 3402. 
 
Kontoret lukker alle hverdage kl. 1100 
 

 I skal kun indtale på vores telefonsvarer, hvis der hos Jer opstår et 
AKUT  problem. 

 

 På telefonsvareren SKAL I oplyse Jeres navn, adresse, tlf.nr. samt 
oplyse hvad det akutte problem er (tal langsomt og tydeligt). 

 

 Ringer I for at bestille selskabslokaler, anmelde løbende toiletter eller 
andet, som kan vente til næste dag, skal I ikke indtale en besked. Vi 
ringer kun tilbage i akutte tilfælde.  

 

 Et akut tilfælde kan f.eks være et rør der er sprunget, manglende 
strøm og lignende. 

 

 Alle andre tidspunkter af døgnet samt weekender, henviser vi til vo-
res vagttelefon som også kun må benyttes ved akutte tilfælde. 
Vagt.tlf.: 5135 7850. 

 
Alle hverdage aflytter vi telefonsvareren på ejendomskontoret: 
Mandag   ml. kl. 700 – 800 og ml. kl. 1100 - kl.1530 
Tirsdag – torsdag ml. kl. 700 – 800 og ml. kl. 1100 - kl.1500 
Fredag   ml. kl. 700 – 800 og ml. kl. 1100 - kl.1400 
 
Vagttelefonen må kun benyttes i akutte tilfælde: 

 Mandag ml. kl. 1530 - 0700 
 Tirs-Torsdag ml. kl. 1500 - 0700 
 Fredag fra  kl. 1400 til og med mandag morgen kl. 700. 
 

EJENDOMSKONTORET 
 

Hæng evt. denne side op på din opslagstavle, så du altid har vores oplysninger! 
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE 
Bestyrelsen 
 
Louise L. Andersen Karen Bengtsson Henning Davidsen 
Berners Vænge 14, 1.tv Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22 
Tlf.: 2230 3204 Tlf.: 3649 3481 Tlf.: 3649 6620 
 
Henning Krog Henriette Erichsen Børge Jensen (Formand) 
Arn. Nielsens Blv. 149 st.tv Gurrevej 89 A Grenhusene 181 
Tlf.: 5046 1128 Tlf.: 2615 6954 Tlf.: 3678 5019 
 
Vibeke Nielsen Mogens Pedersen Connie Weis 
Berners Vænge 24, 1.tv Hvidovrevej 294 C st.th Arn. Nielsens Blv. 101 
Tlf.: 3649 2995 Tlf.: 2217 1749  Tlf.: 3678 7320 
 
 
Udvalg 
Blad Louise L. Andersen (f), Connie Weis, Karen Bengtsson, 
 Karin Degnebolig 
 
Grenhusudvalg: Børge Jensen (f),  Jimmy Andresen, Gitte Andersen, 
 Bo Volfing, Henning Davidsen 
 
Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Mogens Pedersen 
 
Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Louise L. Andersen, Vibeke Nielsen,  
 Henriette Erichsen 
 
Moderniseringsudvalg: Børge Jensen (f), Henriette Erichsen, Connie Weis,  
 Vibeke Nielsen 
 
El-udvalg: Henning Davidsen (f), Finn Andersen, Mogens  
 Pedersen 
 
Solenergi/fanger: Henrik Berg (f), Louise L. Andersen, Skjold Elken, John 
 Hansen, Kim Andersen, David 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. 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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