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Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 5. marts 2012

Tagudskiftning Gurrevej:

Tømrerfirmaet Hegelund-Christensen er valgt som hovedentreprenør og beboerne er 
varslet om opstart.

Kældertrapper:

Reparationer af kældertrapper er genoptaget og afsluttes inden for cirka 10 uger.

Varmt vand Berners Vænge:

Der foretages udsyring af hovedvandledningen og  dele af rørføringen i blokkene 
udskiftes. Herefter undersøges det, om problemet er løst eller om det er nødvendigt 
med flere tiltag, som f.eks. mere rørudskiftning.

Parkering på butikstorvet:

Butikkerne klager over manglende parkeringspladser på butikstorvet. Bestyrelsen har 
derfor besluttet, at fjerne 2 blomsterkummer, hvilket giver 2 pladser mere. Eventuel 
ordning medprivat P vagter, som hos Lejerbo, overvejes.

Byggeri Hvidovrevej 234:

For at forhindre ildebrand i at brede sig, er der krav at vinduer i en lejlighed skal have 
en vis afstand til vinduer i en anden lejlighed. Det betyder, at de vinduer, som 
oprindeligt skulle være i badeværelserne må sløjfes. Der er afholdt et vellykket 
rejsegilde, med mange gæster.

Undersøgelse af kældre efter skybrud:

Teknologisk institut foreslår, at der tages en række luftprøver, for at fastslå mængden 
af svampesporer i luften.

Dørtelefoner Hvidovrevej:

El firmaet Lindeskov starter montage på Hvidovrevej 314  medio april.



Side 2Priser for renovation:

De øvrige boligorganisationer er inviteret til møde den 17. april i Bredalsparken, hvor 
mulighederne for en fælles henvendelse vil blive drøftet.

Høpsi vøpsi dag:

Høpsi Vøpsi dagen afholdes i år lørdag den 18. august.

Ældreskovtur:

Ældreskovturen afholdes i år tirsdag den 28. august

Styringsdialog med kommunen:

Repræsentanter fra bestyrelse, ejendomskontor og DAB har været til det lovpligtige 
”styringsdialogmøde” med Hvidovre kommune. Mødet foregik i en hyggelig stemning 
og bar præg af, at der ikke er alvorlige problemer i Bredalsparken og Grenhusne.

Næste møde afholdes mandag den 2. april 2012


