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Redaktørens side 

 
Da vi er startet på bar bund med Lundexpressen, har vi givet 
den et nyt layout, som vi håber I vil synes om. 
 
Vi har desværre ingen opgaver til børn og voksne i dette num-
mer, men vi vil arbejde på sagen og håber, at vi kan finde på no-
get til næste nummer. 
 
Hvis I har indlæg til Lundexpressen, kan det sendes på denne 
email: 
 

c.sparlund@get2net.dk 
 
eller I kan aflevere det på diskette eller på alm. brev på konto-
ret. 
 
På gensyn i næste nummer 

Conni 
 

  
 
 

Næste deadline: fredag den 29. september 
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Johns klumme 
Så gik den ”sommer”, men der 
har været mange ting i Lun-
den, der ikke har ligget stille. 
 
Telefonaftalen med Telia er 
kommet på plads, og de til-
meldte har fået en ordrebe-
kræftelse. Man er begyndt at 
grave kabler ned mellem blok-
kene. Andet steds i bladet er 
der en foreløbig plan for etab-
leringen af kabelnettet. Vores 
huslejeforhøjelse på gennem-
snit 1,1 % (50 kr. pr. lejemål 
pr. måned) har været forelagt 
Brøndby Kommunalbestyrelse 
og er blevet godkendt. 
 
I slutningen af juni havde 
Grøn Guide arrangeret en tur 
til Zoo. Lunden havde fået til-
delt 13 billetter, og de blev 
hurtigt udsolgt. Desværre var 
der flere af de andre afdelinger 
i Brøndby Strandplanen, der 
svigtede totalt. Men de, der 
deltog, havde en god aftentur. 
 
Garantien på vore komfurer 
udløber snart. Derfor er der 
omdelt en seddel om mangler. 
Er der en mangel ved dit kom-
fur, så er det vigtigt at du får 
sedlen afleveret til varmeme-
steren. 
 

I Brøndby Kommunes Miljøre-
præsentantskab er Niels Hu-
sum blevet indvalgt i stedet for 
Bent Madsen. 
 
I D. 21 og 39 er der nogle der 
synes, at det er sjovt at øde-
lægge dørpumpen på kælder-
døren. Så snart den bliver la-
vet, så er den ødelagt igen. Vi 
må appellere til beboerne om 
at holde øje med sådan noget 
og kontakte afdelingsbestyrel-
sen så vi kan få stoppet det 
hærværk. 
 
Brøndby Kommune har givet 
tilladelse til, at vi kan ombyg-
ge vores containergård. Vi skal 
ikke søge om tilladelsen til at 
nedlægge skralderummene. 
Varmemesteren vil nu så småt 
begynde at gå i gang med om-
bygningen. 
 
Medio juli kom der - for de fle-
ste - et godt brev fra Lejerbo 
om varmepenge. Det havde 
igen været en mild vinter, så 
der kom mellem 12 og 16 % 
varmepenge retur. Dog er der 
lidt forskel på, om man har 
badekar eller brus. 
Brøndby Kommune har ud-
sendt et hæfte om Trafik- og 
Miljøhandlingsplan. Man gør 
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meget ud af, at prøve at dæm-
pe trafikstøj. Jeg mener, at 
man glemmer al den støj der 
kommer fra S-togene, selv om 
det er Banestyrelsen, der står 
for dette område. Det må være 
kommunens pligt også at tage 
støj fra togene med i hand-
lingsplanen. Jeg vil gøre 
kommunen opmærksom på 
problemet. 
 
Politiet har også været i Lun-
den nogle gange for at skrive 
parkeringsbøder. Der er i ja-
nuar 1998 kommet en vejaf-
mærkningsbekendtgørelse, 
der bl.a. siger, at ved veje, der 
udelukkende går til parke-
ringspladser med P-båse, må 
der ikke parkeres uden for bå-
sene. Det gælder både i Resen-
lund og Daruplund. Afdelings-
bestyrelsen har allerede haft 
blokmøde med blok 1 og blok 
16 samt ”Tømmermændene”. 
Afdelingsbestyrelsen vil un-
dersøge mulighederne for at 
opstrege ekstra P-båse rundt 
om i Lunden. 
 
Vores dispensation omkring 
varmemålere udløb her 1. juli. 
Vi har søgt Brøndby Kommune 
om yderligere dispensation, og 
den bliver første gang behand-
let i Teknik- og Miljøudvalget 
den 23. august. Vi håber, at det 
lykkedes af få dispensationen. 

Det er lykkedes afdelings-
bestyrelsen med gode venners 
hjælp, at skaffe penge til reno-
vering af selskabslokalerne. 
Dette vil ske i perioden  fra den 
10. til den 22. oktober. Det er 
Lundens Venner der ud af 
overskuddet fra bankospil, har 
givet pengene til renovering. 
 
I midten af august var der re-
ception for årets vindere af al-
tankonkurrencen. Navnene på 
vinderne kan ses andet sted i 
bladet. 
 
Og så har der været den årlige 
tur til BonBon-Land med 100 
mennesker fra Lunden. 
 

John Frimann 
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Kulturweekenden i Brøndby Strand 
Weekenden fra fredag d. 9./6. 
til søndag d. 11./6. afholdt bo-
ligforeningerne i Brøndby 
Strand området (minus Lejer-
bo Afd. 157, altså os) et brag af 
en kulturfestival oppe ved kir-
ken. 
 
En festival som alle arrangø-
rerne kun kan være stolte af. 
Der var diverse boder, hvorfra 
der solgtes alverdens ting. 
Man kunne købe bøfsandwich 
og pølser, øl, sodavand og kaf-
fe. 
 
Der var telte hvor i der blev af-
holdt koncerter, bl.a. af 
Brøndby Musikskoles Big 
Band, Seniorkor og Orkester 
og andre. På den store festaf-
ten optrådte Brd. Olsen, efter 
der havde været fællesspisning 
og dans. Hundredvis, ja jeg 
tror godt jeg tør skrive tusind-
vis af mennesker gik glade 
omkring og nød det store ar-
rangement. 
 
Vejret var jo også med arran-
gørerne, det var pinsesol så 
det kunne vaske sig. Der var 
massevis af arrangementer til 
børnene. Der var rideoptog  
 

o.s.v. Børnene herude var lyk-
kelige glade deltagere, i alle de 
mange ting. Jeg skal ikke 
glemme optoget gennem hele 
Esplanaden. 
Fællesspisningen kunne man 
købe billetter til i de respektive 
beboerforeninger, til 50 kr. 
stk. har jeg ladet mig fortælle, 
for vi i Lunden havde jo ingen 
chance for at kunne deltage i 
spisningen, da kun – hvis vi 
kunne luske os ind i en af de 
andre beboerforeninger og få 
købt billet der. 
 
HVAD FANDEN ER MENIN-
GEN? 
 
Nu ved jeg godt, at jeg vil få 
det svar, at hvis vi skal deltage 
i den slags arrangementer, så 
må vi påregne en huslejestig-
ning!! 
 
DET VAR I HVERT FALD TO-
NEN UNDER DEN FORRIGE 
FORMAND. 
 
Jeg vil ikke sige at jeg skam-
mer mig over at bo i Lunden, 
uden for Strandens fælles-
skab, for jeg er glad for at bo 
her, men jeg synes nok at det 
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er på tide at vi kommer med i 
det multietniske fællesskab 
herude, og ikke kun beskæfti-
ger os med andre etniske mi-
noriteter når vi skal brokke os 
over dem. 
 
Jeg vil gerne have et svar fra 
bestyrelsen/formanden på det-
te indlæg, og jeg vil gerne have 
at vide hvor meget vi skulle be-
tale for dette dejlige arrange-
ment. (Det har sikkert stået i 
et bestyrelsesreferat, men det 
er smuttet for mig) men kom 
ikke og fortæl mig, og alle de 
andre fra Lunden som er lige 
så vrede og forundret som jeg, 
at beløbet er så stort at det evt. 
kan komme til at påvirke vores 
husleje. Er det tilfældet, må 
vores budget være sat for 
stramt op. 
 
Jeg køber ikke en undskyld-
ning med at vi skal holde 
LUNDEDAG, det er ikke nok 
 
VI SKAL VÆRE MED I FÆL-
LESSKABET. TÆNK AT BO I 
ET OMRÅDE SOM MARKE-
RER SIG SÅ STÆRKT, PÅ SÅ 
POSITIV EN FACON. 
 
Jeg nød hver en time jeg var 
deroppe, men bag mine glade 
stunder lå tanken om – 

HVORFOR VI IKKE VAR 
MED??? 
 

Jytte Hansen 
D. 9 

 
 
 
 
 

Mere 
kulturweekend 
Efter vi nu har fået ny besty-
relse, vil jeg gerne høre hvor-
dan de stiller sig til kultur-
weekenden næste år? 
 
Det kan ikke være rigtigt, at vi 
her som de eneste ikke skal 
deltage i det flotte arrange-
ment, som det var i år. 
Underholdning for alle aldre, 
det bedste for mig var ”Revy-
en” der blev opført om sønda-
gen, med præsten i spidsen. 
 
Det er en lejlighed til at mødes 
og få en hyggelig snak, også 
med din nabo som har travlt i 
hverdagen. 
 
Jeg håber på et positivt svar. 
 

Med venlig hilsen 
Bodil Sørensen 

D. 25 
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Kære Jytte og Bodil 
 
Hvorfor var vi ikke med? Det 
har hidtil været bestyrelsens 
mening, at man ikke ville ofre 
de penge på Kulturweekend-
arrangementet som der var 
nødvendigt. 
 
Jeg må indrømme, at det var et 
stort og flot arrangement 
denne gang. Jeg har fået nogle 
oplysninger om den netop af-
holdte Kulturweekend. Det 
ville have kostet ca. kr. 14.500 
for Lunden at deltage. Dertil 
kommer ca. 4-6 personer til 
planlægning og som hjælpere i 
telte/boder m.m. 
 
Om vi skal deltage i 2001 ved 
jeg ikke, da det ikke har været 
forelagt afdelingsbestyrelsen. 
 
Men det ville også være rart 
med en debat blandt beboerne 
her i Lundexpressen med både 
for og imod, og om vi skal fin-
de ca. 14.500 kr. på budgettet. 
Og så må vi tage stilling i løbet 
af nogle måneder, også når 
man kender de økonomiske 
rammer for 2001. 
 

Med venlig hilsen 
John 

 

Ældre-Caféen 
 
Så mødes vi igen alle glade og 
positive pensionister i Ældre-
Caféen. 
 
Hvis I er enlige eller ægtepar 
der savner samvær med glade 
og hyggelige pensionister her i 
Lunden, så mød op i Ældre-
Caféen og få sammen med os 
nogle gode oplevelser, med 
hyggeligt samvær, og gode fo-
redrag – udflugter – rejser – 
gode fester – banko hver må-
ned, men ikke mindst, træf 
nye venner. 
 
Vi kommer hinanden ved i Æl-
dre-Caféen. Så kom og vær 
med. 
 
Vi starter den 7. september kl. 
13:00 i selskabslokaler, Darup-
lund 69. 
 

Helge og Jytte Frederiksen 
Resenlund 8 
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Råddent kød i skralderum 
 
Torsdag den 31. juli 2000 blev 
familien Kracht, Daruplund 
49, 1 tv. på det nærmeste 
tvunget ud af deres lejlighed 
pga. en ulidelig stank af råd-
dent kød. Efter at have gen-
nemsøgt hele lejligheden 
fandt man ud af, at stanken 
kom fra skralderummet der 
ligger lige under deres sove-
værelse. 
Der havde en eller flere beboe-
re i løbet af ugen stillet madaf-
fald der var gået i forrådnelse, 
med den dertil hørende ulide-
lige stank. 
 
Det er helt urimeligt at bebo-
erne over skralderummene 
skal udsættes for dette, lige-
som det ikke er meningen at 
vores gårdmænd skal fjerne 
råddent affald. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vi skal derfor på det kraftig-
ste understrege: 
 
Alt husholdningsaffald skal i 
skakterne (i de udleverede po-
ser), da skakterne bliver tømt 
hver anden dag. 
 
Alt andet bl.a. pap – flasker – 
små møbler – emballage - og 
lign. stilles i skralderummet 
(ikke bare smides ind, men 
stilles pænt). 
 
Aviser og andet papir kommes 
i de opstillede papircontaine-
re. 
 
Større affald – som møbler, 
gamle gulvtæpper, gamle ra-
dio og tv apparater – afleveres 
i materialegården hos varme-
mesteren. Lågen er åben hver-
dage fra kl. 6:30 til kl. 15:00 
fredag dog til kl. 12:00. 
 
Skal man rydde op i weeken-
den kan man på forhånd låne 
en nøgle hos varmemesteren. 
 

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 



 9

 
 
 
 
 

Sadolin Glostrup 
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 

 

Salon Cleana 
Dame- og Herre salon 

Brøndby Allé 19 
 

Tlf. 43 54 38 38 
 

* Dame – vask, klip og føn .............................................................  190 kr. 
* Herre – vask, klip og føn .............................................................  145 kr. 
* Vask og føn ....................................................................................  105 kr. 
* Børneklip (0 – 11 år) ...................................................................  100 kr. 
* Permanent, fra ..............................................................................  280 kr. 
* Permanent og klip, fra ................................................................  390 kr. 
* Farvning .........................................................................................  180 kr. 
* Reflekser med hætte ....................................................................  240 kr. 
* Reflekser med kam ......................................................................  155 kr. 
* Farvning af bryn og vipper ..........................................................   70 kr. 
* Retning af bryn...............................................................................   15 kr. 
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Altankonkurrence 
 
Igen i år har der i Lunden væ-
ret altankonkurrence.  
Der var ca. 10-12 stykker der 
især skilte sig ud blandt alta-
nerne. 
Dommerkomitéen kom på 
”hårdt” arbejde med den ende-
lige bedømmelse. 
 
Der blev medio august holdt 
en reception for vinderne på 
afdelingskontoret, og der blev 
præmierne delt ud til følgen-
de: 
 
1. præmie: 
Glenda & Gunnar Jensen, 
Daruplund 35, 2. tv 
 
2. præmie: 
Mirsada & Muradif Zgonic, 
Daruplund 27, 1. tv 
 

Natteravne 
I Vallensbæk er der i foråret 
startet en gruppe Natteravne 
op. Man har her i Brøndby 
Strand på et par møder drøf-
tet, om det var en idé også at 
gøre det samme. Der er blevet 
nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal komme med et 

3. præmie: 
Harry Jensen, 
Daruplund 33, 2. tv 
 
4. præmie: 
Anja & Willy Nielsen, 
Daruplund 65, 3. tv 
 
5. præmie: 
Jane & Arne Erik Arnesen, 
Resenlund 4, 2. th 
 
6. præmie: 
Peter Schirrmacher, 
Daruplund 9, 2. th 
 

Hilsen 
John 

 
 
 
 
 
 
 
 
oplæg til et borgermøde i no-
vember. 
Der vil på et senere tidspunkt 
komme nærmere information 
omkring projektet. 
 

Hilsen 
John 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udlejning: 

Walther Gasbjerg & Eddy Christensen 
Daruplund 31, 1.th. 

Telefon 43 53 73 00 eller 21 48 36 52 
Træffes bedst hverdage mellem kl. 18:30 og 21:00 

 
Leje: Kr. 600,- / Depositum: kr. 500,- 

Rengøring: Kr. 200,- 
 

******** 
 

Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagen kl. 
12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30. 

Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før eller 
dagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje. 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

******** 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
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Lundens telefon- 
og datanet. 

 
Som de fleste nok har set er Semco i fuld gang med at grave og trække 
kabler i hele bebyggelsen. En enkelt gang var de så uheldige at grave 
både tv- og telefonkabel over, men bær over med dem. De gør alt hvad 
de kan for at undgå at genere os, og entreprenøren har da også alle de 
relevante tegninger over området, men kablerne er på det nærmeste 
kastet ned på må og få. 
Selve kabelarbejdet i lejlighederne er startet den 4. september i Resen-
lund 2 og så går det videre frem (se tidsplanen andet sted i bladet). 
Der bliver monteret stik i alle lejligheder, uanset om man er tilmeldt 
eller ej, så det er meget vigtigt at håndværkerne har adgang til lejlig-
heden den aftalte dag, (det koster den enkelte beboer kr. 550 + moms  
hvis håndværkerne ikke kan komme ind i lejligheden), så du bedes 
sørge for enten, at der er nogen hjemme eller at aflevere nøglen hos 
varmemesteren. Håndværkerne skal kun bruge en dag pr. opgang, så 
vi håber I vil hjælpe os, med at  få overstået arbejdet så gnidningsløst 
som muligt.  
 
Da de nye telefon- og datastik bliver monteret på den væg hvor det nu-
værende telefonstik sidder, bedes du, hvis du vil have monteret stik-
kene ved siden af det gamle telefonstik, sørge for at flytte eventuelle 
møbler der står i vejen, inden håndværkerne kommer. Ellers er afta-
len, at de i stedet bliver monteret bag ved døren. 
 
Vi vil i lighed med, da vi fik nye komfurer smide en reminder ind af 
brevsprækken hos dig. Desuden vil vi 2 dage før sætte en reminder op 
i opgangen. 
 

Selve kablingen vil være færdig den 22. november, og så går der ca. 14 
dage hvor anlægget skal testes og prøvekøres inden alle de tilmeldte 
overflyttes. Men alle tilmeldte vil få endelig besked direkte en uges tid 
før overgangen. 
 

Til orientering kan vi oplyse, at der pr. 1. september er 207 der har til-
meldt sig telefon-aftalen, og 102 til Internet-aftalen. 
 
Helge / John 
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Tidsplan for kabling i lejlighederne 
 
Resenlund 2  mandag den 04. sep. mel. kl. 7 og 16 

Resenlund 4 tv + mf tirsdag den 05. sep. mel. kl. 7 og 16 

Resenlund 4 th onsdag den 06. sep. mel. kl. 7 og 16 

Resenlund 6  torsdag den 07. sep. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 1  mandag den 11. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 3 tv + mf tirsdag den 12. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 3 th + st onsdag den 13. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 5  torsdag den 14. sep. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 7  mandag den 18. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 9 tv + mf tirsdag den 19. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 9 th onsdag den 20. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 11  torsdag den 21. sep. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 13  mandag den 25. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 15 tv + mf tirsdag den 26. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 15 th onsdag den 27. sep. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 17  torsdag den 28. sep. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 19  mandag den 02. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 21 tv + mf tirsdag den 03. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 21 th onsdag den 04. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 23  torsdag den 05. okt. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 25  mandag den 09. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 27 tv + mf tirsdag den 10. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 27 th onsdag den 11. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 29  torsdag den 12. okt. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 31  mandag den 16. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 33 tv + mf tirsdag den 17. okt. mel. kl. 7 og 16 
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Daruplund 33 th onsdag den 18. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 35  torsdag den 19. okt. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 37  mandag den 23. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 39 tv + mf tirsdag den 24. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 39 th onsdag den 25. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 41  torsdag den 26. okt. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 43  fredag den 27. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 45  mandag den 30. okt. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 47  tirsdag den 31. okt. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 49  onsdag den 01. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 51  torsdag den 02. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 53  fredag den 03. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 55  mandag den 06. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 57  tirsdag den 07. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 59  onsdag den 08. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 61  torsdag den 09. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 63  fredag den 10. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 65  mandag den 13. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 67  tirsdag den 14. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Daruplund 69  onsdag den 15. nov. mel. kl. 7 og 16 

Daruplund 71  torsdag den 16. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Resenlund 14  fredag den 17. nov. mel. kl. 7 og 16 

Resenlund 12  mandag den 20. nov. mel. kl. 7 og 16 
 
Resenlund 10  tirsdag den 21. nov. mel. kl. 7 og 16 

Resenlund 8  onsdag den 22. nov. mel. kl. 7 og 16 
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Kære Lundebeboere 
 
Til info vil Lundens bankospil 
starte op igen efter sommer-
ferien den 1. oktober 2000 kl. 
14.00. 
 
Bankospil vil blive afholdt 
som følger i resten af sæso-
nen: 
 
Søndag 5. november 2000 
Fredag 15. december 2000 
Søndag 4. februar 2001 
Søndag 4. marts 200 
Søndag 1. april 2001 
 
Af hensyn til gældende regler 
kan der nu købes med-
lemskort til en pris af kr. 5 om 
året. For dette beløb vil der 
blive trukket en gevinst på 
medlemsnummeret ved hvert 
bankospil. 
 
Da der er mangel på hjælpere 
til bankospillene, vil vi hermed 
rette henvendelse til evt. inte-
resserede beboere, som gerne 
vil stille arbejdskraft til rå-
dighed, og bede dem ringe til 
enten: 
 
Hanne Christensen 
tlf. 43 54 19 79 
 

 
eller: 
 
Glenda Jensen 
tlf. 43 53 98 76 
 
så snart Lundexpressen er 
udkommet. 
 
Da Lundedagen blev en meget 
stor succes, og vore bankospil 
er målrettet mht. afholdelse af 
en ny Lundedag om 2 år, hå-
ber vi meget på en stor opbak-
ning omkring dette. 
 
Håber at høre fra rigtig man-
ge interesserede hjælpere, så-
ledes at vi har bemanding nok. 
 

Venlig hilsen 
Lundens Venner 
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LEJERBO afd. 157 
REFERAT af bestyrelsesmøde. 
 
Mødedato: Tirsdag den 6. juni 2000. 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, René 

Sahlberg, Birthe Ketterle, Bent Pedersen samt Kurt 
Westergaard, Poul Lindhartsen, Dan Wiinblad og Hen-
ning Maj. 

 Mette Idorn havde meldt afbud p.g.a. sygdom. 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Pkt. 2 Underskrift af referat 

Referat blev underskrevet. 
 
Pkt. 3 Regnskab 
3-1 Regnskabsoversigt for 6 måneder forelå og blev taget til 

efterretning. 
 Oversigt over kommende indskud i lejligheder. 
 Den nye ejendomsvurdering viser en ejendomsværdi på 

133.000.000 kr. 
 
Pkt. 4 IT (tv & telefon) 
4-1 Afstemningsresultat for kabling. Helge forelagde resul-

tatet, som viste 259 ja-stemmer, 85 nej-stemmer og 1 
ugyldig. 

 
4-2 Der sendes brev ud hurtigst muligt til beboerne om til-

melding til telefon- og internet. 
 
Pkt. 5 Hobbyrum 
 Der var ikke noget. 
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Pkt. 6 Husdyr 

Der var ikke noget. 
 
Pkt. 7 Kontorvagter 

Kontorvagt den 30. maj 2000 blev gennemgået. 
 
Pkt. 8 Møder 
8-1 Møde om hjemmesider i Brøndby Strand den 24. maj 

2000. 
 Blev taget til efterretning. 
 
8-2 Referat fra møde om Lundedagen. 
 Blev taget til efterretning. 
 
8-3 Møde om Kulturhus i Brøndby Strand. 
 John og Birthe deltager. 
 
8-4 Referat fra møde i De 8 den 8. maj 2000. 
 Der indbydes til fodboldturnering. Desværre er der på 

samme tidspunkt tur til BonBon Land, så det er ikke 
muligt at deltage. John sender brev. 

 
 
Pkt. 9 Diverse meddelelser 
9-1 Meddelt Lejerbo om ændring af tlf.-penge. 
 Blev taget til efterretning. 
 
9-2 Meddelt at Niels deltager i Grøn Guide året ud. 
 
9-3 Orientering fra Grøn Guide. 
 Blev taget til efterretning. 
 
9-4 Lejet Langbjergskolen til fastelavn i  2001. 
 Taget til efterretning. 
 
9-5 Forslag til datoer for det kommende år for udgivelse af 

Lundexpressen. 
 Blev taget til efterretning. 
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9-6 Orientering om lejlighedssøgning. 
 Ansøgning om lejlighed skal rekvireres og tilbagesendes 

Brøndby Kommune, da de har anvisningsretten. 
 
9-7 Reception for Leif Refdahl 
 Afholdes fredag den 9. juni 2000. 
 
kt. 10 Varmemestersager 
 
10-1 Tilbud på renovering af legepladser. 
 Forslag om renovering af 2 legepladser blev accepteret 

ifølge Handlingsplanen. 
 
10-2 Nøgler retur fra Jyllands-Posten. 
 2 stk. nøgler modtaget. Avisen sendes fremover med 

Post Danmark. 
 
10-3 Aqua-stop i blok 2 – brev fra Lejerbo. 
 Brev fra Lejerbo vedr. opsætning af aqua-stop på maski-

ne, der blev installeret inden påbudet. Lejerbo fremhæ-
ver, at det også er for lejerens egen skyld, hvis der sker 
vandskade. 

 
10-4 Ansøgning fra købmanden om produktion af Pelmeni. 
 Blev desværre ikke godkendt. 
 
10-5 Hovedrengøring af trapper. 
 Tilbud fra Renon-Rengøring om rengøring af trappeop-

gange gennemgåes nærmere med varmemesteren. 
 
10-6 Forbrug af el, varme og vand. 
 Det checkes, hvorfor blok 1 i.h.t. oversigten har så stort 

elforbrug. Der er installeret grundvandspumpe. 
 
10-7 Poul Lindhartsen ansat som gårdmand 
 Blev budt velkommen. 
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10-8 Hærværk i børneinstitutionerne. 
 3 børneinstitutioner er plaget af hærværk. Det undersø-

ges ved Brøndby kommune og Politiet, hvad vi kan gøre 
for at undgå dette. Nogle af ”synderne” er fundet og bor 
i Lunden. 

 
10-9 D.B.M. 
 Formanden rettede en tak til de blå mænd for deres ind-

sats ved Lundedagen. 
 
10-10 Nyt program til grønt regnskab. 

Regnearket til Grønt Regnskab er blevet forbedret. 
 
10-11 Brev fra kommunen om hærværk i Blok 9. 
 Der arrangeres et møde med beboerne og kommunen. 
 
10-12 Blok 16 – badeværelse. 
 Brøndby kommune har foranlediget badeværelset for-

skriftsmæssigt istandsat. 
 
10-13 Blok 16 – køkken. 
 Sagen er udsat til den 20. juni. 
 
10-14 Flyverholdet. 
 De 43.000 kr., som vi modtog af overskudsdelingen for 

Lejerbo Brøndby bruges til materialer m.m. 
 
10-15 Ekstra rum i sikringskælder i blok 8 
 Det er regnet ud, at sikringsrummene kan opdeles i 5 

store rum og 6 små. Vi laver et økonomisk overslag. 
 
10-16 Vaskeri – lukketider. 

Det blev besluttet, at vaskeriet lukkes lørdage, søn- og 
helligdage kl. 17 fra den 1. juli 2000. 

 
10-17 Bade- og omklædningsforhold. 
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 Nøgler fra klub Resen er afleveret. Der laves ba-

de/omklædningsfaciliteter for funktionærerne. Det er et 
krav fra Arbejdstilsynet. 

 Der må findes en løsning for benyttelse af toilet for 
Håndarbejdsklubben. Der holdes et møde med Håndar-
bejdsklubben. 

 
Pkt. 11 Skrald/Miljø 
11-1 Sortering af skrald – containergård. 
 Skralderum lukkes. Der arbejdes på en løsning vedr. ud-

videlse af containergården. Varmemesteren er ved at la-
ve en tegning og indhente priser. 

 
Pkt. 12 Klager 

Ingen. 
 
Pkt. 13 Ansøgninger 
13-1 Børnefestkomitéen – Beløb til BonBon Land lørdag den 

19. august 2000 godkendt. 
13-2 Kopimaskine – ny leasing. 
 Der er varmeproblemer med den nuværende. John har 

snakket med Ikon og fået en pris på ca. 1.000 kr. mere 
pr. år end nuværende. John får mandat til at indgå en af-
tale. 

 
Pkt. 14 Eventuelt 
14-1 Konference om Byudvalg. Ingen deltagelse herfra. 
14-2 Der er problemer med de parkerede varevogne i Resen-

lund. Vi må prøve at se, om der evt. kan indrettes en sær-
lig del af parkeringspladsen til disse. Brev til Tømmer-
mændene og til ejeren af den store lastbil, der holder i 
Resenlund. 

 
 Niels påtalte dårlig rengøring efter brand i blok 12. 
 
 Næste møde: Onsdag den 23.8.00    GOD FERIE. 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 



 21
 

REFERAT 
af 

blokmøde for blok 1, 16 samt “Tømmermændene” 
Torsdag den 17. august 2000, kl. 19:00. 

 
Sted: Aktivitetslokalerne, Daruplund 21. 
 
Til stede: 22 beboere samt John, Helge og Birthe. 
 
John Frimann bød velkommen og foreslog, at de to punkter på 
dagsordenen blev byttet om, hvilket blev accepteret. 
 

Pkt. 1. 
Træer på volden ved den store legeplads - skal de fældes, stynes 
eller forblive som de er. 
 

2 af beboerne foreslog straks, at træerne blev fældet, og at der 
blev plantet lavt buskads, medens andre beboere ville bibeholde 
træerne. 
 

Efter en debat herom blev man enig om, at træerne stynes i top-
pen og lidt i siderne, og at blommetræ (R.10) fjernes. 
 

Ud for Resenlund 4 (altansiden) fældes grantræet. 
 
Pkt. 2. 
Drøftelse af parkeringsforhold i Resenlund. 
 

Efter at der ved en vejafmærkningsbekendtgørelse er udstedt 
forbud mod at parkere, hvor der ikke er opstreget båse, kniber det 
med parkeringspladser på P-pladsen ved Resenlund 6 - 8. 
 

Vi har undersøgt, hvad det koster at udvide P-pladsen mod Stra-
nd-esplanaden: 
 

12 P-pladser kr. 104.000 
  8    -  kr.   67.000 
 

Vi bliver nødt til at finde en anden løsning, da budgettet for tiden 
ikke kan holde til det uden huslejestigning. 
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Fra en beboer der gerne ville være anonym (kendt af afd.best.), var 
der indkommet forslag. Disse kunne forsamlingen stort set til-
slutte sig. 
 

Evt. opstregning af P-pladser ud mod Strandesplanaden på 
brandvejen. 
 

Det blev her foreslået at flytte campingpladserne (foran blok 15), 
så de mange firmavogne blandt disse beboere evt. kunne flytte 
hertil. 
 

De beboere, der har 2 biler (den ene er firmabil) evt. kunne hen-
stilles til at benytte P-pladsen ved Resenlund 12-14 (den store 
plads) til firmabilen. 
 

Forslaget blev gennemgået, og man blev enige om at henstille til 
de familier, der har 2 biler, om at holde på P-pladsen ved Resen-
lund 12-14 (den store plads). I hvert fald med den ene bil. 
 

Beboere i nr. 10 har mange biler og holder på den lille P-plads. Det 
henstilles, at de holder på den store plads ved deres blok. 
 

“Tømmermændenes” gæster bliver ligeledes bedt om at holde på 
den store plads. 
 

Vi undersøger mulighederne hos politi/kommune om at få båse 
opstreget langs brandvejen mod Esplanaden. 
 

Helge Sparlund foreslog, at vi søger om at få opsat skilt “P kun 
for beboere i nr. 2-8 samt besøgende. 
 

Der var forslag om at vi forsøger at indhente tilbud på evt. video-
overvågning af P-pladserne samt opstreget hajtænder ud mod 
Esplanaden. 
 

Referatet omdeles i blok 1 og 16 samt til “Tømmermændene” og 
sættes i Lundexpressen. 
 

Mødet sluttede kl. 19:55 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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OBAVIJEST ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

OBAVIJESTAVAJU SE STANARI NASELJA DA 
JE ZABRANJENO VOZITI BICIKLO PO TRO-

TOARIMA U NASELJU. 
 

 
 
 

Lundens aktivitetslokaler 
Daruplund 21 

 

Lundens aktivitetslokaler kan benyttes til receptioner og møder 
samt i forbindelse med forskellige klubaktiviteter fx af kort- og 
skakklubber. 
Lokalerne må ikke benyttes som selskabslokaler. 

 
Et arrangement skal være afsluttet kl. 22:00 

Leje: Kr. 0,- / Depositum: kr. 150,- / Rengøring: Kr. 100,- 
 
 

Udlejning: 
Walther Gasbjerg & Eddy Christensen 

Daruplund 31, 1.th. 
Telefon 43 53 73 00 eller 21 48 36 52 

Træffes bedst hverdage mellem kl. 18:30 og 21:00 
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BonBon-Land 
Børnefestkomitéen vil gerne 
takke de 100 børn og voksne, 
der deltog i vores årlige som-
mertur til BonBon-Land, samt 
tak til John og Helge, for de-
res hjælp ved dette arrange-
ment. Vi håber, at alle havde 
en rigtig god dag. 
 
Vi kørte fra P-pladsen klokken 
ca. 10.00 og var i Holme Ol-
strup ved 11.00 tiden. Vejret 
var nogenlunde, det regnede 
ikke! 
 
Vi var desværre ikke de ene-
ste, der var der nede. Der var 
meget lange køer ved nogle af 
forlystelserne, så der var me-
get ventetid.  
 
Vi kørte fra BonBon-Land 
klokken ca. 16.05 og jeg håber 
da, at vi fik alle med hjem? 
Den ene bus havde vældig 
travlt med at komme af sted, 
så han kørte præcis 16.00. 
 
Vi har talt om, at vi muligvis 
skulle have lidt længere tid 
dernede. Muligvis starte klok-
ken 09.30 og så køre hjem ca. 
17.00 – 17.30. 
 

Vi havde lavet et spørgeske-
ma, for at finde ud af, om vi 
skal fortsætte med denne bus-
tur til næste år. Der var et 
klart flertal for BonBon-Land, 
men også en masse gode for-
slag som: Legoland, Sommer-
land Sjælland, Knuthenborg, 
Lalandia og Nordsjællands 
Sommer Park. 
 
En havde foreslået, at voksne 
gerne måtte komme med, selv-
om de ingen børn havde. Det 
må de gerne! Børn må ikke 
komme med uden voksne, da 
vi ikke kan tage ansvar for 
dem. 
 
Vores næste arrangement er: 
 
Tænding af Lundens juletræ, 
 
søndag den 26. november, 
klokken 15.00, 
 
hvor vi vil uddele glögg og æb-
leskiver i selskabslokalerne. 
Vi håber, at se rigtig mange af 
jer denne dag. 
 

På børnefestkomitéens vegne 
Conni 
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Telia Bolig Alliance – Mobil 
 
Ved Tema møderne den 22.–24. maj, præsenterede Telia muligheden for et 
særligt mobil-abonnement specielt til beboere i boligforeninger. Abonne-
mentet lader desværre vente på sig, og Telia vil derfor gerne, som en mid-
lertidig løsning, tilbyde beboerne mulighed for at købe en af nedenstående 
mobiltelefoner inkl. et Telia Conto 50 abonnement. Med et Telia Conto 50 
abonnement  taler du abonnementet op – dvs. du får taletid for alle 50 kr. 
som abonnementet koster.    
 
Når vi har det først ventede mobilabonnement på plads har du naturligvis 
mulighed for at ændre dette abonnement til det nye produkt hvis du øn-
sker det – uden ekstra omkostninger for dig. 
 
Er du interesseret i nedenstående tilbud skal du henvende dig på afde-
lingskontoret, Daruplund 29, hvor du kan få yderligere information og op-
rettelsesskema. Telia sørger herefter for at oprettelsen bliver effektueret 
og mobiltelefonen bliver sendt direkte til din bopæl. 
 

 

 
 
(1)Ved oprettelse af Telia Conto Abonnement 
(2) Fås kun i farven ”Lyng”, ikke som vist. 

 
 
Tilbudet gælder til og med man-
dag den 18. september 2000 og 
kun for de af Lundens beboere 
der har tilmeldt sig Telias fast-
net-aftale. 

Telia Conto Abonnement 
 
Oprettelse kr.   0,- 
Månedsafgift kr. 50,- 
Inkluderet taletid 20 minutter pr. måned 
 
Derefter til: Telia GSM 1800, kr.   2,25 
andre operatører og fastnet. 

 

Ericsson T28s 
Kr. 999, - inkl. 
moms (1) (2) 

Nokia 3210 
Kr. 299,- inkl. 
moms (1) 
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Varmepenge 
 
Det har igen været en mild 
vinter. I midten af juli kom 
der brev fra Lejerbo om var-
mepenge. Der ville komme 
varmepenge retur, dog er der 
lidt forskel på om man har ba-
dekar eller brus. 
 
Disse nedennævnte beløb er 
hvis man har boet hele året for 
varmeregnskabet. 
 
2 værelse m/badekar 
kr. 636,85 
 
2 værelse u/badekar 
kr. 774,10 
 
3 værelse m/badekar 
kr. 1.223,20 
 
3 værelse u/badekar 
kr. 1.497,65 
 
4 værelse m/badekar 
kr. 1.401,10 
 
4 værelse u/badekar 
kr. 1.538,35 
 
5 værelse (lille) m/badekar 
kr. 1.645,30 
 
5 værelse (lille) u/badekar 
kr. 1.782,55 

 
 
5 værelse (stor) m/badekar 
kr. 1.657,50 
 
5 værelse (stor) u/badekar 
kr. 1.794,75 
 
Såfremt der er spørgsmål, så 
er man velkommen til at kon-
takte afdelingsbestyrelsen. 
 

Hilsen 
John 

 
 
 

 
 
 
 

Nyt layout 
Som læserne nok har bemær-
ket, så er der lavet nyt layout 
på Lundexpressen. Årsagen er 
bl.a. at hele bladet nu bliver la-
vet på computer. 
Redaktionen håber at Lun-
dexpressen bliver vel modta-
get, men vi modtager gerne 
kommentarer. 
 

Redaktionen 
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Hurra Mormor 
 

Edith Stemann, Daruplund 21 
 

Nu bliver du 80 år den 18. september 2000. 
I den anledning afholdes der reception 

fra kl. 15:00 til kl. 18.00  
i Lundens aktivitetslokaler, Daruplund 21. 

 
Med et stort tillykke Mormor. Vi håber på et stort 

fremmøde og en dejlig dag for dig. 
 

Kærligst fra din datter og børnebørn 
Birgit, Charlotte og Jesper Stemann 

 
 
 

 
 

LYRIK GULVE 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL - LINOLEUM 
 
 

Ricky Jørgensen 
 
 

℡ 40 46 59 55 -  45  43 54 45 52 
 

Daruplund 39, 1. th. 
2660  Brøndby Strand 
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Grøn Guide orienterer 
 
 
Tøjindsamlingsprojekt 
Tøjindsamlingsprojektet var 
repræsenteret ved årets første 
Markedslandsby på Esplana-
den den 6. maj. Tøjsalget fore-
gik fra lejede teltpavilloner. 
De praktiske opgaver omkring 
tøjsalget blev varetaget af fri-
villige fra afdelingsbestyrel-
sene, beboerrådgiver Bente 
Larsen samt grøn guide. Der 
blev solgt tøj for ca. 1100 kr. 
Pengene er givet videre til 
Børnenes rejsebureau.  
 
Zoo-tur 
Der var 49 deltagere med på 
aftenturen til zoologisk have 
mandag den 22. maj. Efter 
rundvisningen i haven blev der 
budt på kaffe og kage i Søn-
dermarken.  
 
Kompostering i gårdhaverne 
På varmemestermødet i maj 
blev de praktiske muligheder 
for udnyttelse/behandling af 
haveaffaldet fra gårdhaverne 
drøftet. På T13 afdelingsbe-
styrelsesmøde i maj fremsatte 
varmemester Michael Karlsen 
forslag om en frivillig kompo-
steringsordning for beboere 
med gårdhaver.  

 
Afdelingen vedtog at stille en 
kompostbeholder til rådighed 
for beboere med gårdhaver. 
Grøn guide har indhentet op-
lysninger om forskellige 
kompostbeholdere og i sam-
råd med varmemester Michael 
Karlsen udvalgt Humus-
komposteren, som den mest 
velegnede til gårdhaverne. Der 
er udformet en skrivelse om 
tilbuddet, som er uddelt til be-
boerne sammen med en be-
skrivelse af Humus kompost-
beholderen.  
24 beboere har meldt tilbage, 
at de er interesseret i at be-
nytte sig af tilbuddet. 
 
Oplæg om grøn guide projek-
tet for forvaltningsgruppe fra 
DAB i Rheumhus 
Beboerrådgiver Pia Jessen og 
grøn guide var inviteret med 
som oplægsholdere på en te-
madag for en forvaltnings-
gruppe fra DAB. Grøn guides 
oplæg handlede både om bag-
grunden for de grønne guiders 
eksistens, og om grøn guide 
projektet i Brøndby Strand. 
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Grønt affald fra Æblehaven 
Eva Vincent, økonoma i Æb-
lehaven har gennem april ve-
jet det grønne affald fra pleje-
hjemmets køkken. I maj har 
der været holdt møde med Eva 
Vincent, Christian Kierke-
gaard fra Brøndby Kommune 
samt grøn guide, hvor mulig-
hederne for at genanvende det 
grønne affald blev snakket 
igennem. Mængderne af grønt 
affald fra plejehjemskøkkenet 
er forholdsvis beskedne, og 
der var enighed om at kompo-
stering ville være en god løs-
ning. Eva Vincent har i sam-
råd med varmemesteren fra 
Æblehaven besluttet, at der 
først skal indrettes en af-
skærmet komposteringsplads, 
hvorefter der vil blive indkøbt 
kompostbeholdere. 
 
Jordskokker til ældreklub-
bens nyttehave 
Grøn guide har skaffet jord-
skokker til udplantning i æl-
dreklubbens nyttehave. Jord-
skokkerne skulle give et ud-
mærket læhegn. Desværre blev 
jordskokkerne udplantet sent, 
så det er spørgsmålet hvor 
meget læ, de kommer til at gi-
ve i år. 
 
 

Kulturweekend 
På Brøndby Strands Kultur-
weekend den 9. – 11 juni hav-
de grøn guide en bod med fo-
kus på havebrug og økologi. 
Der blev bl.a. udleveret poser 
med frø (karse, spinat og lu-
pin). Derudover var der tøjsalg 
fra tøjindsamlingsprojektet. 
Der var indkøbt to pavilloner, 
hvorfra tøjsalget kunne finde 
sted. Frivillige fra afdelinger-
ne hjalp til med tøjsalget, som 
gav et overskud på ca. 800 kr. 
 
Det Grønne Spor 
På udstillingen Det grønne 
spor i Øksnehallen samarbej-
dede de grønne guider om en 
udstilling, der skulle belyse, 
hvordan miljøbelastningen fra 
køkkenet kan nedbringes. Ud-
stillingen var bygget op om-
kring et ”miljørigtigt” og et 
”miljøbelastende” køkken, og 
dette gav grundlag for en snak 
med de besøgende om hvordan 
indretning og brug af køkke-
net har indvirkning på miljø-
belastningen. Grøn guide hav-
de vagt derinde den 8. juni.  
 
Grønne regnskaber 
Der er igennem juni arbejdet 
med at få indsamlet de mang-
lende data til afdelingernes 
grønne regnskaber for 1999. 
Planen er at dette arbejde af-
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sluttes inden sommerferien, 
så regnskaberne kan blive 
præsenteret på afdelingsbe-
styrelsesmøder i sensomme-
ren. Praktikanten fra AMU 
har udarbejdet en model for et 
grønt regnskab, baseret på 
data fra 1998. Samtidig har 
Ole Rørgren fra Esplanaden 
været inddraget i arbejdet 
som rådgiver på modellens 
lay-out. Ole Rørgren har i øv-
rigt tilbudt at arbejde videre 
med modellen.  
 
Ansøgning om forlængelse 
Ansøgningen om forlængelse 
af grøn guide projektet blev 
behandlet i Den Grønne Fond 
den 9. juni. Der blev bevilget 
forlængelse for en periode på 
2 1/2 år fra januar 2001. 
 
Kompostbeholdere til T13 
Kompostbeholderne til T13 
blev modtaget på ejendoms-
kontoret den 30. juni, og vil i 
løbet af sommeren blive uddelt 
til de beboere, der har ønsket 
at gå i gang med at komposte-
re. 
 
Byudvalgsmidler 
I maj blev der udformet an-
søgninger til byudvalget om 
midler til aktiviteter i grøn 
guide projektet. Der blev søgt 
om 11.750 til formidling af 

grønne regnskaber og om 
43.000 til engangsudgifter i 
forbindelse med opstarten af 
tøjindsamlingsprojektet. An-
søgningerne blev behandlet på 
byudvalgsmødet i juni, og pro-
jektet fik tildelt de ansøgte 
midler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grøn guide 
Lisbeth Boye Jensen 
Tranumparken 1 st. 

2660 Brøndby Strand 
tlf. 43 54 54 40 

mobil 21 93 45 96 
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Maler Steen ApS 
 v/ Steen Jørgensen 
 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Biltlf.     40 62 81 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lundens Håndarbejdsklub i Resenlund 14 har igen åbent efter sommer-
ferien hver onsdag fra 19.00 til 22.00. Der er stadig plads til flere. 
 

Der arbejdes med forskellige produkter, f.eks. patchwork, syning af lam-
peskærme, tøj, æsker. Der er hjælp efter behov og klubben har købt ud-
styr ind, f.eks. skæreværktøj, skæreunderlag osv., således at man ikke skal 
investere de store beløb i opstartsfasen. Desuden er der altid mulighed 
for at få kopi af mønstre. Der er opsat en speciel tavle til brug for opsæt-
ning og afprøvning af mønstre. 
 

Trænger man til at røre benene, er der stillet en gåmaskine op til fri be-
nyttelse. 
 

Der kan købes kaffe, vand og øl. 
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Opståede 
skader 

 
I forbindelse med opstå-
ede skader uden for nor-
mal arbejdstid, samt lør-
dag/søndag og helligda-
ge, kontaktes varmeme-
steren (tlf. 43 73 99 82), 
en ejendomsfunktionær 
eller et bestyrelsesmed-

lem (tlf.nr. – se bagsi-
den), der rekvirerer fir-

maet. 
 

Andre kontakter: 
 

Blikkenslageren 
tlf. 36 78 28 30 

 
Elektrikeren 

tlf. 36 75 01 41 
 

Ved vandskade: 
Falck 

Tlf. 70 10 20 30 
Abon.nr. 11 17 77 77 

 
 

OBS! - Må kun rekvireres 
i nødstilfælde 

 

Varmemester 
Bent Pedersen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 

Gårdmænd: 
Dan Wiinblad, D. 69, 3. 
Henning Maj, D. 17, 3. 

 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelingsbe-
styrelsen kan såfremt dette 
ønskes deltage i forbindelse 

med syn af lejligheden. 
 

Henvendelse til afdelingsbe-
styrelsen. 

 

 

Boremaskiner 
Må kun benyttes på føl-

gende tidspunkter: 
Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 14:00 

Må ikke benyttes på søn- 
og helligdage! 

 

Maskiner kan lejes på 
varmemesterkontoret: 

Depositum: Kr. 50,- 
Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
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Sidste nyt fra bestyrelsen 

 
 
Brand i blok 12 
Den 7. maj var der brand i et 
kælderrum i blok 12. 
 
Regningen er nu gjort op og 
ejendommens forsikringssel-
skab har betalt knap 75.000 
kr. Dertil skal lægges det be-
boernes egne forsikringer har 
betalt, og det der ikke er ble-
vet erstattet. 
 
Køkkener 
Der er desværre flere beboere 
der har misforstået noget 
omkring køkkener. På afde-
lingsmødet i maj blev det ved-
taget, at man skulle begynde 
at henlægge kr. 100.000 pr. år 
til fornyelse af køkkener. Det-
te sker fra det nye regnskabs-
år der begynder den 1. oktober 
2000. 
 
Der skal spares en del op før vi 
kan påbegynde udskiftningen. 
Jeg vil tro, at der går omkring 
6 år før der sker noget. 
 
Varmemålere 
Vi har lige modtaget mundtlig 
meddelelse om, at Brønd- 
 

 
by kommune har givet dispen-
sation i yderligere 2 år for op-
sætning af varmemålere. Mere 
information i næste nummer 
af Lundexpressen. 
 
P-båse 
Afdelingsbestyrelsen har haft 
møde med firmaet som lavede 
opstregninger på vores parke-
ringspladser. 
 
Der vil blive udarbejdet et op-
læg til, hvor der yderligere 
kan laves P-båse i Lunden. 
Desuden vil der komme et 
prisoverslag, så afdelingsbe-
styrelsen har noget at arbejde 
videre med. 
 
Støj fra S-togene 
Der har i august måned været 
møde i Brøndby Kommunes 
miljørepræsentantskab. Vores 
repræsentant Niels Husum 
fremførte problemet med støj 
fra S-togene. Der arbejdes vi-
dere med problemet. 
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TV kanaler  
pr. 1. august 2000 

TV-kanaler i Lunden 
Navn Kanal Frekvens 
NRK 1 2 48,25 
TV Danmark 3 55,25 
Info Kanalen 5 175,25 
Sverige 1 6 182,25 
Kanal København 7 189,25 
DR 2 9 203,25 
DR 1 10 210,25 
TV 2 11 217,25 
Sverige 2 S11 231,25 
Video 33 567,25 
Selector 41 631,25 
ARD 42 639,25 
3 + 43 647,25 
ØnskeKanalen 44 655,25 
TV 3 45 663,25 
TRT International 49 695,25 
MBC 50 703,25 
TV Danmark 1 51 711,25 
TV bio + 52 719,25 
MTV 54 735,25 
Discovery 55 743,25 
TV 4 56 751,25 
CNN 57 759,25 
BBC World 58 767,25 
BBC Prime 59 775,25 
TCM / Cartoon 61 791,25 
TV 5 Europe 62 799,25 
TV 6 63 807,25 
Eurosport 64 815,25 
DK 4 65 823,25 
TV 2 Norge 66 831,25 
Animal Planet 67 839,25 
RTL  68 847,25 
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Radio kanaler 
Pr. 1. august 2000 
 

Radio-kanaler i Lunden 
Navn Frekvens 
Danmarks Erhvervsradio 87,7 
Nyhedskanalen 88,4 
Lokal radio - ??? 88,9 
Lokal radio - ??? 89,4 
Gold FM 90,1 
Lokal radio - ??? 90,6 
The Voice Pop 91,2 
Sverige P1 92,2 
Sverige P4 92,7 
Sverige P3 93,5 
Radio VLR 94,5 
Radio Gladsaxe 95,2 
Lokal radio - ??? 96,1 
Radio Uptown Danmark 97,0 
The Voice 97,7 
Love Songs 98,2 
Radio Ballerup 98,8 
Klassisk Radio 99,4 
MBC FM 99,9 
Sky Radio 100,5 
DR P1 101,5 
DR P4 – Københavns Radio 102,7 
DR P3 103,2 
DR P2 Klassisk 103,9 
Lokal radio - ??? 104,5 
RTL Oldies 105,0 
Radio 2 105,7 
Super FM 106,6 
Power Hit Radio 107,2 
BBC Radio One 107,6 
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J. B. R. Rengøring & 
Vinduespolering 

 
Rengøring af lejligheder i forbindelse 

med fraflytning. 
 

Vinduespolering i hele 
Lunden – hurtigt og effektivt. 

 

Ring og få et tilbud 
Telefon 43 56 10 18 og 20 64 54 83 

 

Jan Boe Röth 
Daruplund 21, 1. tv. 

 
 
 
 

Campingvogne - Trailere 
 

 
 
 
 
 
 

 
Husk at meddele afdelingskontoret, når du anskaffer 
dig en campingvogn, trailer eller en autocamper, da 

disse udelukkende må parkeres bestemte steder i Lun-
den. 

 
Pladsleje: kr. 120,- pr. år. 
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Vaskeriets åbningstider 
Mandag - fredag: 
Kl. 07:00 – 22:00 

samt 

lørdag, søndag og helligdage 
Kl. 07:00 – 17:00 

 

Installation af 
Vaskemaskine 

 

Vi har med VVS-firmaet 
Byens Varme indgået føl-

gende aftale: 
Montering af ny installati-

on: 
Kr. 1.500,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.000,- + moms 
 

Arbejdet kan bestilles på 
telefon 36 78 28 30 

 

Lejerbo Regionskontor 
Ndr. Fasanvej 220, 3 sal 

2200 København N 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag 
Kl. 10:00 – 15:00 

og 
fredag kun 

Kl. 10:00 – 12:00 
 

Der forefindes elevator 
 

Telefon: 70 12 13 10 
Kimmie Hansen 

 

Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. 
må ikke anbringes i indgangspartier 
og i opgange!!! 

Det er heller ikke tilladt beboerne, at 
sætte deres fodtøj uden for lejemålets 
hoveddør!!! 
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Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok 
9 

Værkstedsklubben 
Gert Ridal 
R. 4 

Blok
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok
9 

Lundens Cykelklub 
Tonny Jensen 
D. 5 

Blok
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok
10 

Lundens Aktivitetslokaler 
Udlejn.: Walther Gasbjerg 
D. 31, Tlf. 43 53 73 00 

Blok
5 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok
11 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 55 

Blok
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Tinna Eckert 
D. 39 

Blok
12 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok
13 

Lundeklubben 
Hanne Christensen 
D. 67 

Blok
8 

Lundens Selskabslokaler 
Udlejn.: Walther Gasbjerg 
D. 31, Tlf. 43 53 73 00 

Blok
14 

Club Bacchus 
John Christiansen 
D. 69 

Blok
8 

Lundens Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 35 

Blok
15 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 13 
Ruth Holm-Jensen, D. 27 
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DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
******************************************************* 

 

REDAKTION: 
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand. 

 
Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82 

E-mail: c.sparlund@get2net.dk 

Trykker: Finn Madsen, Daruplund 17, Tlf. 43 73 90 37 

Bud: Mette Dybvad, Daruplund 31 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 400 stk. 
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navn 
eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. Offentliggjor-

te indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
------------------------------------------------------------------------ 

Lejerbo Afdeling 157, 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 99 54  •  Giro 397-7706 
E-mail: lunden@lejerbo-net.dk 

Lundens hjemmeside: http://home11.inet.tele.dk/Lunden/ 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Formand: John Frimann, Daruplund 63, Tlf. 43 54 00 30 
E-mail: frimann@post7.tele.dk 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43, 
Tlf. 43 54 54 13, E-mail: sparlund@get2net.dk 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, Tlf. 43 54 71 05, 
E-mail: bke@brondby-kom.dk  

Best.-medlem: Mette Idorn, Resenlund 6, Tlf. 43 53 96 98, 
E-mail: mi@rexroth.dk 

Best.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55, Tlf. 40 94 98 58, 
E-mail: nsh@apost.dk 

------------------------------------------------------------------------ 
Varmemester Bent Pedersen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
 

Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 + tirsdage kl. 18:00-19:00 
Telefontid hverdage: Kl. 08:00-09:00 på tlf. 43 73 99 82 

Fax: 43 53 59 51 
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