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Storskrald
Vi vil hermed gøre alle beboere i Bredalsparken opmærksom på,
at man hver uge kan henstille storskrald ved kantstenen mandag
aften, eller tirsdag morgen INDEN kl. 700.
Det er vigtigt at det bliver overholdt med, at det kun er mandag
aften og tirsdag inden kl. 700, så det ikke alle dage kommer til at
se grimt ud.
Vi skal også gøre opmærksom på, at I kan benytte vores store
skraldegård på Sognegårds Alle 90. Denne skraldegård har KUN
åben i vores arbejdstid, dvs.:
Mandag ml. kl.
Tirsdag til torsdag ml. kl.
Fredag ml. kl.
Lørdag ml. kl.

0730 til 1500
0730 til 1430
0730 til 1330
1100 til 1300

I kan også benytte skraldegård, som ligger på Berners Vænge 38
(overfor Sognegårds Alle 46), her skal I benytte jeres tidligere
udleverede CO-nøgle, eller I kan benytte skraldegården Arn. Nielsens Blv. 107 v/garagerne.
Har I mistet Jeres nøgle, kan en ny nøgle til 80 kr. købes på ejendomskontoret alle hverdage ml. kl. 800 og 1100 eller onsdag aften
ml. kl. 1700 og 1800.

Venligst
EJENDOMSKONTORET
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Nyt fra
Oversvømmelse
Vi fik jo en ordentlig omgang regn i juni. Det oversvømmede
som bekendt vores lokaler både i Berners Vænge og Hovedkrydsfelt. Det har allerede kostet os en hel del arbejde, og det
kommer også til at koste os nogle penge, selvom vi er forsikret.
For at undgå tilsvarende ulykker fremover har vi anskaffet nogle
sandsække, der kan lægges foran døren. Vi får monteret en pumpe, der kan pumpe 425 l ud af rummet pr. minut. Vi har hævet
det udstyr, der kan hæves fra 20 cm over gulvet til 50 cm. Derudover har vi også forbedret overvågningen af rummet, så vi modtager en alarm, når gulvet bliver vådt eller luftfugtigheden bliver
for høj.

TV
Yousee
Skiftet til Yousee er næsten
færdigt. Vi mangler dog stadig at få signalet fra Yousee
flyttet over på en fiberforbindelse. Når signalet endnu ikke
er flyttet over til fiberen, skyldes det, at vi afventer svar på,
hvordan og hvad det koster at
få vores Drifttv koblet sammen med signalerne fra fiberen.
Der er en del beboere, der har
haft problemer med udfald på
enkelte TV-kanaler efter overgangen til Yousee. I langt de
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fleste tilfælde er det beboerens
egne kabler, der er årsagen til
problemerne. Når det pludselig er blevet et problem nu,
skyldes det, at Yousee har
valgt at benytte nogle frekvenser til kabel-TV, som vi, da vi
stod for det havde fravalgt.
Disse frekvenser benyttes også til at sende andre ting gennem luften - f.eks DR's - og
Boxer's TV.
For at undgå problemer skal
du bruge dobbeltskærmet antennekabel med fastmonterede
stik. Hvis du har flere TV tilsluttet fællesantennen, skal

forstærkeren og fordelerne
være HF-tætte. Du kan købe
tingene i de fleste elektronikforretninger og på Internettet,
men du skal sikre dig, at tingene er Yousee-godkendte
eller at du kan returnere dem,
hvis de ikke virker.
På hjemmesiden har vi lagt et
link til en video, så I kan se
nogle af de ting, der giver problemer med TV-billedet. Der
er også et link til en artikel
med mere information. I kan
finde linkene på www.bredals
-parken.dk (skrives uden bin-

destregen) under Nyheder.
Indlægget er fra den 16. juni .
Drifttv
Drifttv har været ude af drift
siden oversvømmelsen. Det
skyldes tildels, at det udstyr,
der kørte Drifttv, blev ødelagt
i oversvømmelsen, tildels at vi
ikke har haft tid til at sætte
noget midlertidigt udstyr op
samt at vi som nævnt afventer
nogle ting fra Yousee.
Vi kan p.t. ikke sige, hvornår
eller om Drifttv overhovedet
kommer op at køre igen.

Support
Nye tider
Vi har udvidet muligheden for
at fejlmelde TV. Fremover er
det et call-center hos Kemp og
Lauritzen, der modtager fejlmelding af antennesignalet.
Det gør de hverdage mellem
kl. 8-23 samt lør-, søn- og helligdage kl. 10-17.
For I ikke skal have besvær
med flere forskellige telefonnumre, har vi fået et nyt Voice
Responce system. Når I ringer
til os, kan I nu vælge mellem
fejlmelding af Yousee Plus,
antennesignalet eller internetforbindelsen.

Yousee er kun til fejlmelding
af Yousee Plus, hvis I har tegnet et ekstra abonnement på
det hos Yousee. Fejlmelding
af antennesignalet er, hvis der
mangler nogle kanaler, hvis
TV-billedet pixelerer og andre
lignende problemer. Fejlmelding af internetforbindelsen
er, hvis der er problemer med
at komme på internettet, sende
e-mail o.l.
Det nye system giver også
mulighed for at sætte opkald i
kø, så I ikke skal ringe op
igen, hvis vi er optaget af et
andet opkald. En anden ting,

Fortsætter næste side
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systemet giver mulighed for,
er, at vi kan lægge beskeder
ind ved nedbrud, strømafbrydelser osv., så I ved, at det er
fejlmeldt, og ikke skal sidde
og vente på at komme igennem til os.

Der kan nogle gange være lidt
problemer med ekko og udfald på det nye system. Det
skyldes, det nye system kører
over 3G mobilt internet, som
ikke er lige så hurtigt og stabilt som kablede net.

Internet
Internetforbindelsen
Det seneste år har der været
lidt for mange småafbrydelser
på internetforbindelsen. Langt
hovedparten af afbrydelserne
skyldes, at vi har været udsat
for det, man kalder DDoS angreb. Et DDoS angreb er, når
titusindvis af virusinficerede
computere på internettet sender så mange forespørgsler til
vores maskiner på én gang, at
de ikke kan nå at behandle
dem.
Vi har nu fået nyt udstyr, der
kan håndtere nogle flere forespørgsler og vi har også fundet den beboers pc, der var
skyld i angrebene og fjernet
virussen fra den.
I perioder har internettet også
været langsomt, fordi vi har
brugt hele kapaciteten på vores linje. Derfor har vi bestilt
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en opgradering af hovedlinjen
fra de nuværende 200/200
Mbit til 300/300 Mbit og en
opgradering af backuplinjen
fra 50/50 Mbit til 100/100
Mbit.
Ny mailserver
Vi har installeret en ny mailserver med mulighed for spam
-filtrering og virus-skanning.
Der foretages allerede nu en
”grov”-filtrering af spam,
hvilket betyder, at man typisk
vil opleve en reduktion i spam
på 80-90%. På et senere tidspunkt bliver det muligt selv at
aktivere yderligere spamfiltering såvel som virusskanning.
Senere på året lancerer vi en
ny hjemmeside, som blandt
meget andet vil afspejle nogle
af de ændringer, der er nævnt
ovenfor.

Telefoni
Som I måske har set på hjemmesiden, er den udbyder
(Butler Networks), som transporterede vores telefonopkald
ud til omverdenen gået konkurs. Cirque har i stedet fået
lagt en fiber ind fra TDC, derfor var vores telefoner også
ude af drift under TDC's nedbrud i København d. 15. september. Bortset fra det medførte skiftet for de fleste kun
en kortere afbrydelse, da forbindelsen blev flyttet over til
den nye fiber.
Samtidigt med skiftet af forbindelsen blev vores telefonnumre porteret over til et nyt
system. Det forløb i det store
hele uden problemer. Der var
dog nogle enkelte beboere,
der blev ramt af en fejl, der
gjorde, at de ikke kunne mod-

tage opkald, og beboere, der
benytter viderestilling oplevede, at telefonen blev stillet
videre til et forkert nummer.
OBS Fremover skal man kun
trykke *21 + 8-cifrede telefonnummer for at viderestille
telefonen, da der ikke længere
skelnes mellem porterede og
nye numre. Ellers er instruktionen og de øvrige funktioner
på den blå seddel med Tastselv funktioner, der blev omdelt i 2003 stadig gældende.
Vi har lagt en opdateret udgave på hjemmesiden under Boliginfo/Telefon, som I selv
kan udskrive, hvis I har behov
for det. Dem, der ikke har adgang til hjemmesiden, kan
kontakte IT-gruppen om tirsdagen.
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FSB på besøg i Bredalsparkens
grønne områder
Igennem mange år har landskabsarkitekterne i DAB og
landskabsarkitekterne i boligselskabet FSB haft et godt
samarbejde om udvikling af
rådgivningen til bestyrelser og
ejendomsfunktionærer om bebyggelsernes grønne områder.
Selvom der findes rigtig mange almene boligselskaber i
Danmark, er det kun i DAB
og FSB, man kan finde landskabsarkitekter blandt de ansatte, og derfor har det været
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naturligt at lave en udveksling
af erfaringer.
I denne sommer har en gruppe
af ledende funktionærer og
gartnere fra FSB været på besøg i Bredalsparken og fået en
rundvisning af Grønt Udvalgs
formand Karen Bengtsson,
ejendomsleder Kim Andersen
og landskabsarkitekt Mogens
Bundgaard fra DAB.
Der blev bl.a. fortalt om den
store opgave det er for funktionærerne at passe og pleje de

bevaringsværdige parkmæssige områder, som bebyggelsen
består af. Der blev snakket
om de store karaktergivende
træer og om den årlige mængde af fældninger, udtyndinger
og nyplantninger, som finder
sted for at opretholde det
parklignende udseende og
samtidig gøre det tidssvarende.
Fra FSB’s side var man imponeret over den store aktivitet
på fornyelsen af området, og
man synes det var en stor oplevelse at opleve så stor frodighed i et alment boligområde.

store busketter. Særligt principperne med at beskære for
at øge trygheden i området
vakte interesse, fordi det betyder meget, at man føler sig
tryg, når man færdes på bebyggelsens stier.
Det er ikke alene andre boligselskaber, der viser interesse
for at se Bredalsparkens grønne områder. I efteråret kommer der besøg fra Køge Kommune, og de kan kun glæde
sig, for funktionærerne i Bredalsparken har haft rigtig
travlt med at få trimmet områderne efter den våde sommer.

Den nye belysning blev fremvist og de senere års ændring i
beskæringsformen af nogle
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TrickTyve

Vi er på ejendomskontoret
desværre blevet informeret
omkring, at der indimellem
huserer tricktyve i området.
Der er tale om personer, der
under falske påskud forsøger
at få adgang til de enkelte boliger.
Ejendomskontoret skal i den
forbindelse henstille til beboerne om ikke at åbne deres dør
for personer, de ikke venter.
For god ordens skyld kan vi
meddele, at såfremt personerne, der står uden for døren og
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udgiver sig for at komme fra
ejendomskontoret, kommunen
eller lignende ikke kan påkræve sig adgang til de enkelte
boliger uden forudgående varsel.
Såfremt der skulle opstå en
akut situation i en bolig, der
kræver omgående adgang for
enten håndværkere eller ansatte fra ejendomskontoret, kan
beboerne altid kontakte ejendomskontoret og få bekræftet,
at de personer der står ved deres dør, er personer, der er
kendt af ejendomskontorets
personale.

Min mand og jeg var med på Bredalsparkens skovtur for første
gang, men ikke for sidste gang.
Vi kørte en skøn tur til Herthadalen, hvor vi blev modtaget de de
dejligste toner fra Preben Højlund.
Bordene var smukke….i det hele taget et fantastisk sted.
Vi blev beværtet med den dejligste 3-retters menu, vin, kaffe og
chokolade.
En sving om var der også plads til og i det hele taget var der en
behagelig stemning fra vi steg op i busserne til vi igen var hjemme kl. 18.
En stor tak skal festudvalget have for den fantastiske fest de havde arrangeret for alle pensionister i Bredalsparken/Grenhusene.
Venligst
Vita & Morten Johansen - Anb. 105 A

Fortsætter næste side
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Grenhus Nyt

Postkasser
Der har været korresponderet
en del imellem os og postvæsenet for at få afklaret, om vi i
Grenhusene pr. første januar
skulle have opsat postkasser
for enden af boliggangene.
Endelig har vi fået svar fra
Post Danmark: Vi skal ikke
have opsat postkasser i Grenhusene.

Varme
Sidste vinter kneb det undertiden med at holde varmen i
hvert fald i nogle huse. Der
bliver nu taget nogle initiativer for at forbedre forholdene,
inden vi tager hul på den næste vinter. Varmeveksleren
bliver udskiftet og udvidet, og
der bliver foretaget indregulering af varmeanlægget.
Varmeregnskabet for 2010/12
viste, at vi alle sammen får en
efterregning. Hvis forhøjelsen
af a-contobetalingen, som
blev vedtaget på sidste års afdelingsmøde, var tråd noget
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hurtigere i kraft, var efterbetalingen blevet væsentlig mindre.
Nyt betalingssystem i vaskerierne.
Det nuværende system er slidt
op, så derfor er det nødvendigt
at skifte til et nyt og mere moderne system. Udgiften kan
rummes i det nuværende budget, så det medfører ikke huslejestigning. Læs mere om
emnet i en artikel andet sted i
bladet, og der vil komme beboerinformation ud, når udskiftningen sættes i værk.

Tilstandsrapport
Der er blevet foretaget en tilstandsvurdering af husene og
forsyningsanlægget, og det
indebærer, at der på det kommende afdelingsmøde vil blive givet en orientering om
resultatet af undersøgelsen og
forslag til hvilke aktiviteter,
der skal sættes i gang og den
tilhørende økonomi.

Varmemålere
Som bekendt skal vi have opsat varmemålere inden d. 1/6
2013, så dette emne vil også
blive behandlet på afdelingsmødet og også, hvorledes vi
har planlagt det finansieret.

Afdelingsmøde
Det bliver altså et meget vigtigt møde, hvor der skal tages
stilling til Grenhusenes fremtid, så mød op torsdag d. 27.
oktober kl. 19.00 på Gungehusskolen.

Grenhusudvalget

Træfældning i Grenhusene

Fortsætter næste side
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Orientering fra afdelingsbestyrelsesmøder
i juni og august 2011

Udskiftning af betalingssystem i vaskerierne.
Det nuværende system er ved at være slidt op, og det er meget
vanskeligt at få reservedele til det. Derfor har bestyrelsen besluttet at udskifte systemet til et nyt og mere tidssvarende system.
Udskiftningen vil blive gennemført i løbet af efteråret og medfører ikke huslejestigning eller takststigning for brug af vaskerierne. Yderligere information vil blive udsendt, inden arbejdet sættes i gang.
Et antal kældertrapper på Hvidovrevej og Sognegårds Alle bliver
reparere/renoveret inden for de næste måneder, og det samme
gælder 8 indgangspartier på Sognegårds Alle. De brostensbelagte
overkørsler bliver repareret, og ristene foran indgangsdørene
Arn. Nielsens Blv. 161-177 bliver udskiftet.
Belysningen på stien langs Hvidborg er blevet fornyet.
Bestyrelsen har godkendt regnskabet for Bredalsparken og Grenhusene. Begge regnskaber endte med et overskud.
Næsten alle kældre i Bredalsparken blev sat under vand i forbindelse med skybruddet d. 2. juli 2011. Ejendomskontoret og vores
funktionærer har haft travlt, og mange beboere har fået ødelagt
effekter, som man havde i sit kælderrum.
Desværre var vi nødt til at aflyse Høpsivøpsidagen (den store
græsplæne stod mere eller mindre under vand og var alt for blød
til at afvikle arrangementet på). Til gengæld blev den årlige
skovtur afviklet som planlagt.

17

En sød lille historie

En dejlig sommereftermiddag
var det Grønne Udvalg, vores
gartner Troels Christensen og
Mogens Bundgaard fra DAB
rundt i Bredalsparken for at se
hvordan de grønne områder
ser ud.
På deres tur rundt i Bredalsparken er der problemer
med en cykel.
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Søde som vores personale nu
engang er, smider de alt, hvad
de har i hænderne og hjælper
med at få kæden på plads
igen.
Godt man kan hjælpe hinanden.

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: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: 6126 9185
Klub 13, Gurrevej 13
Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf. 3649 3257
Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155
Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: 4047 8650
Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej 137 - 203
Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: 2818 4830
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, Arn. Nielsens Blv. 91 st. tlf.: 3647 0765
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Flemming Nyrop
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 56
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3649 2769
Henriette Erichsen
Gurrevej 89 A
Tlf.: 2615 6954

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

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

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

Finn Andersen
Gurrevej 36, 2.tv
Tlf.: 3649 7757

Udvalg
Grenhusudvalg:

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

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Henriette Erichsen

Moderniseringsudvalg:

Henriette Erichsen (f), Connie Weis, Karen Bengtsson,
Flemming Nyrop

Byggeudvalg ældreboliger: Børge Jensen (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Henrik
Berg
IT-gruppen:

Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen,
Jonas Bundgaard, Gert Skjoldborg,
Stephen Durhuus, Morten S. Tøstesen
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@hab-bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:
Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1100
Kontortid (ikke telefon):
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Ejendomsmesterass.
Kontorassistent
Kontorassistent

Kim Andersen
Anders Stecher-Hansen
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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Børnejulefest
Sæt ”X” i kalenderen
allerede nu !!

Lørdag
d. 10. december 2011
I Medborgersalen
Hvidovrevej 280
Mere information
- se opslag i opgangen.
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Ældrejulefest
Sæt ”X” i kalenderen
allerede nu !!

Onsdag
d. 7. december 2011
I Medborgersalen
Hvidovrevej 280
Mere information
- Se opslag i
Opgangen.
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Ordinært afdelingsmøde 2011
Sæt X i kalenderen
Torsdag d. 27. oktober 2011
SÆRSKILT AFDELINGSMØDE FOR
GRENHUSENE

Tirsdag d. 22. november 2011
ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR
BREDALSPARKEN & GRENHUSENE
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