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Redaktørens side 
 
Vi har desværre heller ingen voksen konkurrence i dette num-
mer, men jeg kan love, at det har vi fra næste nummer. 
 
Redaktionen er blevet kontaktet af en beboer, som meget gerne 
ville hjælpe med nogle opgaver, og det siger vi tusind tak for ☺ 
 
Vi kunne godt tænke os lidt flere indlæg??? 
 
I kan stadig sende jeres indlæg på denne email: 

 
c.sparlund@get2net.dk 

 
eller aflevere det på kontoret, D. 29. 
 
På gensyn i næste nummer og rigtig god november 

 
Conni 

 
 

 
 
Næste deadline: fredag den 1. december 
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Johns klumme   
En beboer kom ned til mig på 
kontoret en aften. Hun havde 
fundet nogle sprøjter m.m. i en 
skraldespand (placeret ved jor-
den) ved sandkassen ved Da-
ruplund 39-41. Det viste sig, at 
det var sprøjter til insulin. 
Vi må på det kraftigste hen-
stille til rette vedkommende, 
at man ikke smider sådan no-
get i skraldespande hvor små 
børn kan få fat i det. 
 
De første 5 beboere er allerede 
flyttet over på vores nye tele-
fonanlæg. Den prøve portering 
forløb godt, og vi kan håbe at 
resten af overflytningerne for-
løber ligeså godt. (Se også an-
det sted i bladet). 
 
Vi har 3 ”søsterejendomme” 
her i Hovedstadsområdet. Vi 
vil indbyde dem til et fælles-
møde for, at høre om der er 
nogle erfaringer hos hinanden 
vi kan gøre brug af. 
 
Bestyrelsen arbejder stadig på 
at finde penge på budgettet til 
brug for ombygning af contai-
nergården. Dette skulle gerne 
ske uden, at der kommer en 
huslejeforhøjelse. Det kan væ-
re at vi skal se lidt på, om vi 

kan flytte lidt om på budget-
tet. Men det kræver et afde-
lingsmødes godkendelse, da 
det er et større beløb. 
 
Selskabslokalerne er næsten 
færdig renoveret. Der mangler 
nogle enkelte småting. Og jeg 
må sige, at de er blevet flotte. 
Dejlige flotte farver, nye lam-
per, ny bar, nye tæpper, handi-
capdør til det ene toilet. Jeg er 
fuld at beundring for det store 
arbejde, som de forskellige per-
soner har gjort, og jeg vil rette 
en meget stor tak på afdelin-
gens vegne, til alle dem der har 
været med til at gøre dette sto-
re arbejde. 
 
Der har i den sidste måned væ-
re tyveri og forsøg på tyveri af 
biler, ligesom der var 2 biler 
(begge var stjålet) som kørte 
sammen og pressede en trailer 
op i hækken ved Daruplund 61. 

 
Vi er nu tilbage på dansk nor-
maltid, og det betyder at vi 
skal bruge mere lys og varme. 
Selv om olien er blevet meget 
dyrere i de sidste måneder, så 
har det ikke så stor indflydelse 
på vores varmeregning, da 
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Brøndby Fjernvarme bruger 
kul. 
 
ÆldreCaféen er startet op på 
en ny sæson. Man har også 
haft generalforsamling her 
den 26. oktober. Ruth og 
Ewald Holm-Jensen ønskede 
ikke genvalg til bestyrelsen. 
Jeg vil gerne sige dem tak, for 
de mange timer de har brugt 
til gavn for Lundens ældre. 
Jeg håber også, at mange af 
Lundens ældre og førtidspen-
sionister vil gøre brug af for-
eningen. Man har mange gode 
timer hver torsdag og flere go-
de arrangementer. 
 
Der er mindre end 2 måneder 
til jul. Og den første søndag i 
advent er søndag den 3. de-
cember 2000. Traditionen tro 
tænder vi Lundens juletræ 
søndag den 3. december 2000 
kl. 15:00 (Daruplund 29). 
Efter tændingen, samles vi i 
selskabslokalerne til nogle 
hyggelige timer. Børnefest-
komitéen serverer gløgg og 
æbleskiver, samt sodavand til 
børnene. 
 

     John 
Frimann 
 

Natteravn projekt 
 
 
 
 
 
Vi er en lille gruppe men-
nesker der arbejder med at op-
starte Natteravnene i Brøndby 
Strand. 
 
Men vi mangler beboere over 
18 år med anden etnisk bag-
grund end dansk. 
 
Natteravnene er en forening af 
voksne med socialt overskud 
til at gøre en frivillig indsats 
for den lokale tryghed. 
 
Hovedformålet er, at være på 
gaden blandt børn og unge ef-
ter lokalt behov, for at vise an-
svarlighed og dermed forebyg-
ge vold, hærværk og kriminali-
tet. 
 
Kunne du tænke dig at være 
med i arbejdsgruppen, bedes 
du kontakte: 
 
John Frimann 
Daruplund 63 
tlf. 43 54 00 30 
mobil 28 44 31 30 
og få mere information. 
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Mangler du en 
barnepige???? 
  

 
 

Jeg er en 14 årig pige, som 
gerne vil passe børn, 
så hvis du mangler pasning 
af dit barn, så ring til mig. 
  

Christina 
28 56 45 15 

 

Byttelejlighed 
Vi bor p.t. i en 2 værelses + 

kammer i Maglelund, men er 
grundet forøgelse i familien 
(barn nr. 2) interesserede i 
en byttelejlighed i Darup-
lund, 4 eller 5 værelser. 

 
Er det noget man er interes-
serede i, så kontakt venligst:
 

Thomas Slosarich 
43 53 11 10 

 

Børnesiden 
Præmierne 

Oktober 2000 
 

Efter kontrol og lodtrækning 
af Notarius Publicus fordeles 
præmierne på følgende måde:

 
 

1. præmie / 50 kr. 
Nicklas Nielsen 

Daruplund 31, 2.tv 
 
 

2. præmie / 30 kr. 
Cecilie & Nicolai Eghorst 

Daruplund 17, 2.tv 
 
 

3. præmie / 20 kr. 
Mie Sahlberg 

Daruplund 39, 2.th 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Tillykke til de 
dygtige vindere. 

 
Præmierne kan afhentes 

på afdelingskontoret i 
åbningstiden. 

 
Præmierne skal være af-

hentet inden 1½ måned, el-
lers overgår det Lundens 

katte! 
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Børnequizzen 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ballonmanden har 10 røde balloner for hver gang, han har to blå, - 
men han har fire gange så mange grønne, som han har blå. Han 
har i alt 100 balloner, - hvor mange har han så af hver farve?  

 
 
 

 
Løsning: Ballonmanden har: 

 
__________ røde balloner, 

_________ grønne balloner og 

__________ blå balloner 

 

Løsning indleveret af: _________________________________________ 
 

Min adresse i Lunden er: _______________________________________ 
 

Aflever din løsning på kontoret, D.29, SENEST fredag den: 1./12.-
00 

 

1. præmie: 50,00 kr. 
2. præmie: 30,00 kr. 
3. præmie: 20,00 kr. 
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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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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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Telia – igen – igen.
 
Hvor meget mere skal vi beta-
le, før teleforbindelsen er på 
plads? 
 
Først fik vi oplyst, at det skal 
koste 450,- kr. pr. kvartal. 2 
måneder senere koster det 
600,- kr. pr. kvartal og nu skal 
vi så betale ekstra 60,- kr. for 
et kabel med stik, ellers kan vi 
ikke benytte de nye installati-
oner i lejligheden, men hertil 
skal lægges teknikerregning 
for de lejemål, der har mere 
end eet stik i lejligheden. 
 
Jeg skal samtidigt oplyse, at 
ovennævnte stik fås i BILKA 
for kr.: 39,95 med 5 m. led-
ning. Hos Telia får du ½ m. for 
60,- kr. 

O.R 
D. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svar til O.R. 
 
Du skriver i dit indlæg, at vi 
først oplyste at prisen for Te-
lia telefonaftalen ville blive kr. 
450, og så 2 måneder senere 
at prisen blev kr. 600. 
 
Det er ikke rigtigt. På tema-
møderne oplyste både vi og 
Telia, at prisen for et flatrate 
abonnement  ville blive på kr. 
450 pr. kvartal, hvis man ikke 
ringede til andet end dansk 
fastnet. Vi oplyste desuden, at 
hvis vi skulle etablere vores 
eget net, hvilket var en betin-
gelse for at vi kunne lave Telia-
aftalen, ville det betyde en 
husleje stigning på kr. 50 pr. 
mdr., uanset om man tilmeld-
te sig Telia eller man valgte at 
blive hos sin nuværende tele-
operatør.  
Sammenlagt giver det de beløb 
du skriver, men jeg vil fast-
holde, at vi gjorde meget for at 
oplyse ovenstående, hvilket 
jeg har fået bekræftet, af en 
del beboere jeg har talt med, 
efter jeg har læst dit indlæg. 
Med hensyn til prisen på den 
lille ledning. Ja, det kan godt 
være at 60 kr. er meget for en 
lille stump ledning med et stik 
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i hver ende. Hvorfor Bilka kun 
skal have 40 kr. for en ledning 
på 5 meter aner jeg ikke. Alle 
beboere kan frit vælge, om de 
vil bruge ” stumpen” eller Bil-
ka ledningen. Vi har bare som 
en service, fået nogle kabler i 
kommission  fra Telia, så be-
boerne ikke selv skal fare 
rundt efter en ledning. Vi tje-
ner ikke en øre på dette. 
 
Det er ikke nødvendigt med et 
teknikerbesøg, hvis man skal 
tilslutte sine ekstra telefoner. 
Man kan blot sætte de ekstra 
TeleDanmark stik over i den 
nye ledning. Der kan dog blive 
et problem i de lejligheder, 
hvor det er TeleDanmark der 
har opsat ekstrastik, da de er 
gået bag om det gamle tele-
fonstik. Der arbejder vi på en 
løsning. Man kan evt. få sat et 
alm. ”han telefonstik” på 
ekstraledningen, så den kan 
sættes ind sammen med de 
andre ledninger. 
Håber det var svar på dine 
spørgsmål, ellers er du vel-
kommen til at ringe, eller kig-
ge ind på kontoret, en dag 
hvor jeg er der. 

Med venlig hilsen 
Helge 

Kultur weekend – for 
sidste gang. 
 
Det drejer sig om sølle 50 kr. 
pr. husstand at deltage. Hvis 
det kan vælte budgettet, så er 
vi langt ude. 
 
Det værste ved det indlæg i 
okt. nr., er dog at insinuere, at 
folk der laver et frivilligt ar-
bejde, til gavn for fællesska-
bet, får en løn for det. Det er 
en uærlighed uden lige. 
 
Hvor var vores lille lokale id-
rætsklub ”B.S.I.” henne, hvis 
ikke der var masser af frivilli-
ge (uden løn) der stillede op? 
Der kan nævnes mange flere. 
 
Med hensyn til at stille op, har 
det i 20 år været god ”beskæf-
tigelses” arbejde for mig. Des-
værre har sygdom nu forhin-
dret mig i at fortsætte. 
 
P.s.: Det bliver skønt den dag, 
der kommer et positivt indlæg 
fra familien 
Kracht. 
 

Med venlig hilsen 
Bodil Sørensen 

D. 25 
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Juletræstænding 
 
 
Traditionen tro, tænder vi Lundens juletræ søndag den 
3. december 2000 kl. 15:00 (Daruplund 29). 
 
Efter tændingen samles vi i selskabslokalerne hvor 
børnefestkomitéen vil servere gløgg og æbleskiver, 
samt sodavand til børnene. 
 
For de voksne, kan der købes øl og gammel dansk til at 
varme sig på. 
 
Vi håber, at mange af Lundens beboere vil møde op og 
være med til at holde fast i denne gode tradition. 
 

På gensyn den 3. december 
John Frimann 

 

 

Flaskerensere 
 
 
Varmemesteren har indkøbt nogle flaskerensere til 
rensning af afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan købe en for kr. 20,- hos varme-
mesteren. 
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Julemærke i Brøndby Strand 
 
Af Kim Tverskov 
 
Brøndby Strand har meget at  
byde på. Sidste år fik bydelen sin 
egen kalender og sin egen 
Brøndby Strand vise. 
 
I år har vi også fået vort helt eget 
lokale julemærke, som måske kan 
gå hen og blive en årlig tradition. 
 
Det er Brøndby Strand Ima-
gegruppe, der står bag ideen, 
der er blevet finansieret af 
Byudvalget. 
 
Årets motiv - Brøndby Strand 
Kirke - er malet af vores lokale 
KREA-kunstner Tove Munk, 
mens sognepræst Lilian Kong-
gaard har skrevet en tekst om 
kirkens arkitektur og klokke-
spil. Kirken er tegnet af arki-
tekt Jørgen Blytmann og blev 
som bekendt indviet i decem-
ber 1984. 
 
Julemærket sælges gennem 
de enkelte afdelinger, og alle 
indtægter vil gå ubeskåret til 
Børnenes Rejsebureau, der er 
en forening dannet af otte  
 
 
 

 
boligafdelinger, som samler 
penge ind til ture og udflugter 
for børn i Brøndby Strand. 
 
Julemærket er endnu et for-
søg på at skabe et nyttigt pro-
dukt, der dels kan være til 
glæde for folk, dels være med 
til at skabe god PR for bydelen 
og være med til at udvikle lo-
kalområdets fælles identitet. 
 
Det er, så vidt vi ved, første 
gang der lokalt tages et så-
dant initiativ, og vi håber på, 
at idéen slår an og bliver så 
stor en succes, at et årligt ju-
lemærke kan gå hen og blive 
til en tradition. 
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Julemærkerne vil blive solgt 
på Brøndby Strand Bibliotek 
og i Den Danske Bank i 
Brøndby Strand Centrum, 
som hermed er med til at støt-
te et godt socialt initiativ. 
 
Prisen for et ark med 
 

30 julemærker 
er 30 kr. 

 
 
 

Og så et godt råd til alle jer, 
der kunne overveje at købe 
årets julemærke.  
 
Køb det før din nabo - der er et 
begrænset antal - køb det, in-
den det bliver udsolgt. 
 
Julemærket kan købes på af-
delingskontoret i kontortiden, 
eller man kan kontakte: 
 
John Frimann 
på telefon 
43 54 00 30

 

 
 
 

☺☺☺  Ting folk har sagt  ☺☺☺ 
 

Q: Dette stof, påvirker det din hukommelse på nogen måde? 
A: Ja. 
Q: Og på hvilken måde påvirker det din hukommelse? 
A: Jeg glemmer. 
Q: Kan du give os et eksempel på noget du har glemt? 
 
 
Q: Du sagde, at trapperne gik ned til kælderen? 
A: Ja. 
Q: Og disse trapper, gik de også op? 
 
 
Q: Doktor, hvor mange obduktioner har De udført på døde mennesker? 
A: Alle mine obduktioner er udført på døde mennesker. 
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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 54 14 60 og 26 73 54 83 

 

Jan Boe Röth 

 
 
 

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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LYRIK GULVE 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL - LINOLEUM 
 
 
 

Ricky Jørgensen 
 
 

℡ 40 46 59 55 -  45  43 53 45 52 
 

Daruplund 39, 1. th. 
2660  Brøndby Strand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Biltlf. 40 62 81 02 
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Revideret den 28. oktober 2000 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fakti-
ske forhold, bedes man venligst meddele det på Afdelingsbesty-
relsens kontor snarest muligt. 
 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 hund 
R  2 3tv 020 Larsen 2 katte 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th  009 Olsen 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R  4 2mf 012 Kleis 1 kat 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Ridal 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
D  1 3th 027 Hansen 1 hund 
D 3 st 308 Nybro Disp. 1 kat  + 1 hund 
D  3 3mf 035 Jensen 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D  3 3tv 034 Petersen 1 hund  
D  3 3th 036 Ørntoft 1 kat  
D  5 1th 038 Permin 1 hund 
D 5 3tv 041  Pedersen 1 hund 
D  7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hund 
D  7 3th 048 Andersen 1 hund 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D 11 2tv 060 Schreiber 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
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D 13 2tv 066 Pedersen 1 hund 
D 13 2th 067 Hyllested 1 hund 
D 15 2tv 073 Mørck 1 hund 
D 15 2th 075 Nicholson/Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1th 080  Madsen 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3th 084 Krestensen 1 hund 
D 19 1tv 085 Bøgel 2 katte 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 2tv 094 Jensen 1 kat 
D 21 3th 099 Larsen 1 hund 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 2 hunde 
D 25 2th 109 Gregersen 1 hund 
D 27 2tv 115  Olsen 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1th 122 Andersen 1 hund 
D 29 2tv 124 Ramsing 1 hund 
D 33 2mf 157 Taarup 1 hund 
D 33 3tv 139  Simonsen 1 kat 
D 35 1tv 142  Jensen 1 hund 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 2th 151 Rohde 1 kat 
D 39 1th 156 Eckert 1 kat 
D 39 2tv 157  Pedersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1tv 163 Aastradsen 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 kat 
D 41 2th 166 Truesen 1 hund 
D 43 3tv 173 Christensen 1 kat 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1th 177 Madsen 2 katte 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 45 3mf 182 Thomsen 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
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D 47 2th 187 Haastrup 1 hund 
D 47 3tv 188 Olsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 49 3th 195 Elvang 1 kat 
D 51 1tv 196 Mortensen 1 hund 
D 51 1th 198 Nawabi 1 kat 
D 51 3th 204  Jensen 1 hund 
D 53 3th 210  Mørup/Page 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 57 1mf 218 Vigsbo 1 hund 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Sørensen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 10 3th 300 Johansen 1 hund 
R 14 1th 279  Kristensen 1 kat 
R 14 3th 285 Olsen/Rothgarn 1 hund 
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LEJERBO afd. 157 
REFERAT af bestyrelsesmøde: 
 
Tirsdag den 10. oktober 2000 kl. 18:00 
 
 
D a g s o r d e n: 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 2 Underskrift af referat 
 Referatet blev underskrevet. 
 
Pkt. 3 Regnskab. 
3-1 Konto 119 blev gennemgået. 
 
3-2 Prisregulering på kabel-tv, CopyDan og Kodak – 3,5%. 
 Antennebidraget nedsættes formentlig i foråret. 
 
3-3 Regning på kabel-tv for tre kvartaler 
 Betales. 
 
3-4 NetXpert – udligning af mellemværende. 
 Taget til efterretning. 
 
Pkt. 4 IT - tv & telefon 
4-1 Orientering om telefonanlæg. 
 Der prøvekøres (porteres) 6 beboere den 25. oktober 

2000. 
 De beboere, der havde købt kabel, har fået penge tilbage 

p.g.a. rabat.  
 Der henvises endvidere til indlæg i Lundexpressen. 
 
Pkt. 5 Hobbyrum 
5-1 Ansøgning om maling fra Klub Oasen. Malingen er be-

vilget. 
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Pkt. 6 Husdyr 
6-1 Klage over hund i blok 4 er trukket tilbage. 
 
Pkt. 7 Kontorvagter 
7-1 Kontorvagt 5. sep. 
7-2 Kontorvagt 19. sep. 
7-3 Kontorvagt 3. okt. 
 Kontorvagtskemaerne blev gennemgået og taget til ef-

terretning. 
7-4 Kontorvagt den 14. nov.: Birthe Ketterle. 
7-5 Kontorvagt den 28. nov.: Helge Sparlund. 
 
Pkt. 8 Møder - evt. referater 
8-1 Organisationsbestyrelsesmøde den 21/9. 
8-2 Møde i De 8 den 11. september 2000. 
8-3 Orientering sep. til styregruppen. 
8-4 Oplæg om aktivitetshusenes fremtid. 
8-5 Evalueringsmøde 7. okt. udskudt. 
8-6 Møde i De 8 den 9. oktober 2000. 
8-7 Orientering okt. til styregruppen. 
8-8 Referat fra Byudvalgsmøde 21. sep. 
 Referaterne blev taget til efterretning. 
8-9 Grøn Guide styregruppe møde 12. okt. Niels Husum del-

tager. 
8-10 Grøn Guide orienterer august. 
8-11 Grøn Guide orienterer september. 
 Referaterne blev taget til efterretning. 
8-12 Indbydelse til møde, kulturweekend 2001. Vi deltager 

ikke. 
8-13 Indbydelse til lokalkursus om budget. Ingen deltagelse. 
 
Pkt. 9 Diverse meddelelser 
9-1 Artikel om kabling/telefoni sendt til Lejerbo-avis. 
 
9-2 Husleje + indskud reguleres i oktober. Der henvises til 

Lundexpressen. 
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9-3 Møde med ”søster” afdelingerne. Vi forsøger at afholde 

et møde i november måned. 
 
9-4 ÆldreCaféen har generalforsamling den 26. oktober. 
 
9-5 Henlæggelser til dispositionsfond er pristalsreguleret, 

og der skal for det kommende regnskabsår henlægges 
3.412 kr. pr. lejemål. 

 
9-6 Kvarterløft til Brøndby Strand. Staten har frigivet 30 

mio. kr. til at “forskønne” Brøndby Strand, men en stor 
del af puljen vil formentlig blive anvendt til et nyt kul-
turhus og nedlæggelse af den ene vejbane (sydlige) på 
Strandesplanaden. I begyndelsen af 2001 vil der ske en 
lokal organisering i form af et lokalsekretariat, der skal 
involvere lokalbefolkningen m.fl. i den endelige kvarter-
plan, som forventes færdig i slutningen af år 2001. 

 
9-7 Valg af medlem til Grøn Guides FU: Der er valgt et nyt 

medlem, som ikke er i Afdelingsbestyrelsen. Vi støtter 
indsigelse fra BKB 608. 

 
9-8 Den ene Grøn Guide fratræder med udgangen af novem-

ber. 
 
9-9 BL informerer om regulering af satser for råderet, på-

kravsgebyrer samt beboerklagenævnsgebyr. 
 
9-10 Orientering om møde med afdelinger under Frederiks-

berg i oktober måned blev taget til efterretning. 
 
9-11 Oplæg og information om, hvad  konto 115-119 kan 

bruges til forelå.   
 
9-12 Ændring af datoer for deadline for modtagelse af indlæg 

til Lundexpressen samt udgivelse blev taget til efterret-
ning. 
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9-13 Telia Bolig ændrer navn til: Telia Bolig Alliance. 
 
9-14 Johns tur til Sverige den 8-9. sep. 
 John fortalte om boligbyggeriet i Sverige og diverse reg-

ler. 
 
Pkt. 10 Varmemestersager 
10-1 Dispensation for varmemålere. Vi har fået 2 år i lighed 

med andre boligselskaber i kommunen. 
 
10-2 Udbygning af materielgården er vedtaget i princippet, 

men vi må ud at finde pengene. Overslag på udgiften på 
ca. kr. 400.000 forelå. 

 
10-3 Forslag til affaldsplan 2001-2012 fra Brøndby Kommu-

ne blev taget til efterretning. 
 
10-4 Plankeværk ved blok 5. Det er aftalt, at der skal laves hul 

i plankeværket for udgang til P-pladsen. Bent Pedersen 
lovede at sørge for det. 

 
10-5 Trafikhandlingsplan juli 2000. John Frimann har skre-

vet brev til Brøndby kommune vedr. trafikstøjen fra to-
gene. Der er ved de nærmeste blokke målt til 82 dB(A), 
hvor man i Trafikhandlingsplanen satser på 55 dB(A). I 
”gammelt” tæt byområde dog 65 dB(A). Brevet blev ta-
get til efterretning. 

 
10-6 Ombygning af køkken i bolig i blok 16. Sagen er overgå-

et til advokat, hvorfra der ikke foreligger noget endnu. 
 
10-7 Bent Pedersen gav en orientering om flyverholdets op-

gaver, bl.a. nedlægning af sandkasser og maling og ved-
ligeholdelse. Vi mangler for øjeblikket lidt flere penge til 
materialer. 

 
10-8 Legepladsudvalget har holdt møde i dag, 10.10. kl. 17. 

Referat følger næste gang. 
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10-9 Problemer i bolig i blok 6. Sagen overgår nu til Lejerbo. 
 
10-10 Vaskemaskine i bolig i blok 9. Tilladelse givet på betin-

gelse af, at reglerne for installation af vaskemaskine nø-
je overholdes. I modsat fald bortfalder tilladelsen og va-
skemaskinen kræves nedtaget. 

 
10-11 Markvandring den 20. sep. Det undersøges, hvad et nyt 

nøglesystem koster. Referatet blev taget til efterretning. 
10-12 Haneandele i lejlighederne. Der er konstateret fejl i en-

kelte haneandele. 
 
10-13 Parkeringsbåse / skilte. Sagen beror hos Brøndby kom-

mune. 
 
10-14 Udkast til trykning af Grønt regnskab 1999 fra Grøn 

Guide. Blev taget til efterretning. 
 
10-15 Ombygning af selskabslokaler er i fuld gang ved frivillig 

arbejdskraft. Det skrider stærkt frem og skal være fær-
digt senest søndag den 22. oktober 2000. Referat fra 
møde den 24. september blev taget til efterretning. 

 
10-16 Kost til maskinpark blev godkendt og bestilles. 
 
10-17 Forsikringer på ejendommen. Optimering af vilkår for 

forsikringer pr. 1.7.00 forelå. 
 
10-18 Klage over det varme vand i bolig i blok 1. Der forelå må-

linger af temperaturen på vandet. Bent Pedersen check-
er det. 

 
10-19 Vaskeriets lukketid er kl. 22:00 på hverdage. Det siges, 

at der lukkes inden kl. 22. Uret kontrolleres, da der er 
automatisk lukning. 
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10-20 Klage over rengøringen af trapperne i blok 9. Rengø-

ringsselskabet gav beboeren ret i, at det ikke var gjort 
ordentlig. Hovedrengøringen er efterfølgende afsluttet. 

 
10-21 Tilladelse til indkørsel til blok 16 er klaret. 
 
10-22 Askebæger/affaldskurv på parkering blok 15. Der op-

sættes en affaldskurv ved Resenlund 12, da bilisterne 
tømmer deres askebægre på P-pladsen.  

10-23 Maling oplagret i trapperum i blok 16. Sagen undersø-
ges. 

 
10-24 To cykler fjernet i cykelrum i R.6. Taget til efterretning. 
 
10-25 Bil stjålet ved D.1-5. Taget til efterretning. 
 
Pkt. 11 Klager 
11-1 Jord i gården i ældreboligen i blok 2. John har kontaktet 

beboerne, som er uvidende om det skete. 
 
Pkt. 12 Ansøgninger 
 0. 
 
Pkt. 13 Eventuelt 

0. 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Brøndby 
den 21. september 2000 i Daruplund 29. 
 
Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Leif Refdahl, Børge Peter-
sen, Kjeld Sørensen, Gunnar Sørensen og Frederik Bøgeskov. - 
Endvidere deltog bestyrelsessuppleanterne Asmus Sørensen, 
John Frimann og Christian Nielsen og forretningsfører Kurt Kri-
stensen. 
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Formand Leif Refdahl bød velkommen. 
 
Dagsorden for mødet er som følger: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af vedtægter Lejerbo Brøndby. 
3. Godkendelse af huslejestigning afd. 90, afd. 157 - Højstens-

gård 
4.  Regnskabsoversigt Lejerbo Brøndby 
5. Meddelelser 
6. Brøndby Fjernvarme 
7. Meddelelser fra afdelingerne 
8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Formand Leif Refdahl fremlagde dagsorden, som blev godkendt. - 
Foreslog Gunnar Sørensen som ordstyrer, det blev godkendt og 
anmodede Frederik Bøgeskov om at skrive referat. 
 
Ad. 2. Godkendelse af vedtægter Lejerbo Brøndby 
 
Leif Refdahl fremlagde de nye vedtægter, hvor det var indføjet, at 
formanden fremover er beboervalgt. 
Vedtægterne blev godkendt. 
Ad. 3. Godkendelse af huslejestigninger afd. 90., afd. 157, - 
Højstensgård. 
 
Ad. 3 a. Leif Refdahl meddelte, at brev fra Brøndby kommune af 7. 
juli 2000 om sammenbygning af de tre bygninger plus nogle om-
bygningsarbejder ved Højstensgård var imødekommet. 
Godkendt. 
 
Ad. 3 b. Formand Leif Refdahl fremlagde følgende forslag: 
"Det vedtages, at i Lejerbo Brøndby kan et afdelingsbestyrelses-
medlem deltage i syn af lejligheder." 
Godkendt. 
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Ad. 3 c. Leif Refdahl meddelte, at der havde været møde på rådhu-
set den 7. september om forslaget om ventelister, der blev vedta-
get på repræsentantskabsmødet i marts måned. Formanden og 
Frederik Bøgeskov havde repræsenteret Lejerbo Brøndby og der 
blev opnået enighed om, at fremover vil den fulde boliganvisning 
blive administreret fra Brøndby kommune og der indføres forsøg 
med udvidet udlejning efter sociale kriterier, således at 1/3 af de 
ledige boliger tildeles efter den almindelige venteliste, 1/3 efter 
oprykningsventeliste og 1/3 tildeles Brøndby kommune efter Lov 
om almene boliger m. v. § 59, stk. 1 og 2. 
 
Tidligere beslutning om, at rækkehuse kun må udlejes til familier 
med mindst 1 barn skal fortsat være gældende. 
 
I den efterfølgende debat viste det sig, at Brøndby kommune hav-
de skrevet både afd. 90 og afd. 94 på kontrakten, men afd. 94 
havde ikke tilsluttet sig forslaget, så det er kun afd. 90, der har 
ønsket forhandling om ventelister. 
Da organisationsbestyrelsens medlemmer ikke havde modtaget 
brevene til og fra kommunen om ventelisterne opstod der en di-
skussion om, hvad regionskontoret havde skrevet til Brøndby 
kommune. - Bestyrelsen fortsætter drøftelse om ventelister. 
Børge Petersen meddelte, at han nu ville være positiv overfor at 
tilslutte sig kontrakten med Brøndby kommune. 
 
 
Ad 3 d. Formanden meddelte, at afd. 90 på deres ekstraordinære 
afdelingsmøde har vedtaget at bygge en mandskabsbygning og 
udskifte enkelte tage. - Huslejen vil stige ca. 50 kr. om måneden, 
idet underfinancieringen på 456.000 kr. skal dækkes ved lån af 
egne henlæggelser i op til 10 år. 
 
I afd. 157 skal huslejen også stige med 50 kr. pr. måned i 15 år til 
dækning af udgifter til central og kabler ved det nye telefonsy-
stem i afdelingen. 
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Ad 4. Regnskabsoversigt Lejerbo Brøndby. 
 
Formand Leif Refdahl forelagde regnskabsoversigt pr. 7. septem-
ber som bl. a. udviste et merforbrug på 2000 kr. på organisatio-
nens konto for møder og kontorudgifter. - Forbrug 61.000 kr. 
mod budgetteret 59.000 kr. - Herudover var derpå diverse poster 
underskud i afd. 157 på grund af Intranet og kabelnet. 
 
Taget til efterretning. 
 
 
Ad 5. Meddelelser. 
 
Dispositionsfondsbeløb stiger fra 171 til 177 kr. pr. 1/10 2000. - 
Bestyrelsen vedtog at fortsætte indbetalingerne, selvom kapita-
len nu er på ca. 3993 kr. pr. lejer mod lovpligtigt beløb på 3301 
kr. pr. 1. oktober 2000. 
 
BL afholder møde om lokalt samarbejde på Park Hotel i Glostrup 
den 10. oktober. 
 
KAB genoptrykker bogen "Beboerdemokrati uden begrænsnin-
ger" - Sammen med købet fås værkstedpjecer for i alt 360 kr. - 
Hver afdeling bestiller og betaler. 
Ombygning til ældrebolig i afd. 157 har kostet 648.000 kr. - Bud-
getteret anskaffelsessum på 620.000 kr. Bestyrelsen vedtog, at 
merbeløbet på 28.000 kr. dækkes af dispositionsfonden. 
 
 
Ad 6. Brøndby Fjernvarme 
 
Formand Leif Refdahl orienterede om, at Brøndby Fjernvarme af-
holdt generalforsamling den 27. september. - Da Leif går af som 
bestyrelsesmedlem, skal der vælges en ny repræsentant for bolig-
selskaberne. - Gik ind for Preben Bansemeer fra Postfunktionæ-
rerne. 
 
Børge Petersen støttede forslaget, mens 
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Frederik Bøgeskov gik ind for Poul Erik Overgaard, der bl. a. hav-
de været suppleant til Brøndby Fjernvarmes bestyrelse for bolig-
selskaberne i mange år. 
 
Bestyrelsen delte sig i 2 stemmer for Bansemeer, 1 for Poul Erik 
Overgaard og 2 tog ikke stilling. - Stemmerne på generalforsam-
lingen går til Preben Bansemeer. 
 
Formanden meddelte, at varmeprisen holder trods stærkt stigen-
de oliepriser, da fjernvarmen kommer fra kulfyrede værker. 
 
 
Ad. 7 Meddelelser fra afdelingerne. 
 
John Frimann afd. 157 oplyste, at nogle beboere havde fået par-
keringsbøder for at parkere uden for parkeringsbåse. - Derfor var 
der nu sendt en orientering ud til alle beboere. - Der bliver nu sat 
skilte op og der bliver 7 p-pladser mere samt særlig plads for fir-
mabiler. 3 ekstra containere og udvidelse af containergården, 
pris 400.000 kr. Skralderummene lukkes. 
208 af 309 familier har tilsluttet sig telefonaftalen og 108 Inter-
net-aftalen. - Arbejdet forventes færdigt 22. november. 
Brøndby kommune har endnu engang givet dispensation for 
varmemåler, måske for sidste gang. - Hvis nye varmemålere skal 
opsættes, installeres også vandmålere. Regionskontoret tilskri-
ver Brøndby kommune om skilte. - Afdelingen betaler. 
 
Børge Petersen afd. 94 indledte med at sige, at afdelingen også 
gerne ville udvide sit lille kontor, men afdelingsmødet var imod. - 
Men da Postfunktionærerne også skal have nyt kontor; er der 
måske ved at ske et og andet. - Bl. a. sker der en fælles henvendel-
se til Brøndby kommune om mageskifte af et areal. 
Der har været 2 fraflytninger. - Vedr. høje træer og husorden er en 
advokat nu ved at formulere en tekst til godkendelse på afde-
lingsmøde. - Hvis træer skal fældes er det lejer, der skal betale. 
 
Afd. 90 ville gerne se advokatens formulering af husordenen, når 
den forelå, og dette blev accepteret. 
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Asmus Sørensen afd. 90 redegjorde for udskiftning af døre og 
vinduer. – Arbejdet påbegyndes 30. oktober og sluttes 15. decem-
ber. - Tage ordnes samtidig i en ½ række. Mandskabsbygning på 
ca. 72 m2 påbegyndes til april efter vedtagelse på afdelingsmøde. 
Der bliver sendt breve ud om træfældning. 
 
Forretningsfører Kurt Kristensen meddelte, at udestuer nu er 
med i ejendommens forsikring fra 1. juli 2000. 
 
 
Ad 8 Eventuelt. 
Asmus Sørensen. afd. 90. indbød alle til julekomsammen den 25. 
november kl. 17.30 på Hermosagård. 
 
Ordstyreren konstaterede, at dagsordenen var behandlet og for-
manden Leif Refdahl hævede mødet. 
 
 
Godkendt af formanden den 4. oktober 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

ÆldreCaféen 
Lejerbo Afd.157 
 
 
Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2000 kl. 
13:00. 
 
 
Sekretær Evald Holm Jensen bød velkommen til  de 23 medlem-
mer der var mødt op til generalforsamlingen. 
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1) Valg af dirigent 
Sekretær Evald Holm Jensen bad om forslag til dirigent. 
John Frimann blev foreslået og valgt. 
2) Beretning 
Vedtaget uden bemærkninger 
 
 
3) Regnskab 
Der kom bemærkninger fra Leif Refdahl, Gunnar Jensen, Evald  
Holm-Jensen og Helge Frederiksen. 
Regnskabet vedtaget enstemmigt. 
 
 
4) Forslag 
Der var forslag om kassebeholdning stillet af Leif Refdahl. Æn-
dringsforslag  fra Helge Frederiksen vedrørende kassebehold-
ning, revision m.m. indsættes i Ældre cafeen vedtægter. 
Ændringsforslaget vedtaget. 
Forsamlingen gav - på dirigentens foranledning - tilslutning til, 
at ændringsforslaget redaktionelt bliver indarbejdet i vedtægter-
ne. 
 
 
5) Valg 
a) Formand 
Ruth Holm-Jensen ønskede ikke genvalg 
Forslag til ny formand Leif Refdahl. 
Der var ikke andre kandidater, så Leif Refdahl blev valgt. 
 
b) Bestyrelsesmedlem 
Evald Holm–Jensen ønskede ikke genvalg 
c) Bestyrelsesmedlem 
Verner Olsen ønskede at nedlægge sit mandat 
d) Bestyrelsesmedlemmer 
Vibeke Vigsbo, genvalgt 
Jonna Jensen, nyvalgt 
Kirsten Terp, nyvalgt 
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e) Suppleant 
Helge Frederiksen nyvalgt 
 
 
7) Eventuelt 
Helge Frederiksen udtalte, at man skulle sige tak til de beboere 
der havde lavet det flotte stykke arbejde der var lavet her i sel-
skabslokalerne og efter hvad han forstod uden større udgift for 
afdelingen, ”tusind tak” 
 
Vi fik desværre ikke mulighed for at takke Formandinde og se-
kretæren for det store arbejde igennem mange år for Ældre-
caféen, det er hermed gjort. 
 
Leif Refdahl takkede for tilliden og ville gøre sit bedste til gavn 
for Ældre–Cafeen. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Sign. Sign. 
John Frimann Leif Refdahl 
Dirigent Formand 
 
 
 
 
 

 

Lundens telefon 
og data net. 

Som det kan ses på opslaget i opgangene, fortsætter kablingen 
helt efter planen. Semco er nu i gang med blok 11 og vil efter pla-
nen være færdig med arbejdet den 22. november, i den  sidste op-
gang: Resenlund 8. 
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Den 26. oktober, blev de første 5 lejemål porteret (overflyttet) til 
Telia og den 9. november er det beboerne i Daruplund 1 til 29 der 
bliver porteret. Fra denne dato vil disse lejemål også skulle bruge 
det nye Internet stik, da man jo ikke kan koble op via modem  til 
Internettet på det nye system. Alle beboere der har tilmeldt sig 
Internettet vil få brev direkte fra Telia, senest en uge før porte-
ringen, med oplysning om deres nye brugernavn og adgangskode, 
samt en vejledning i hvordan man kommer på nettet med det nye 
system. De beboere, der har ønsket hjælp med opsætning af net-
kort, vil blive kontaktet af computer reparatøren, så I kan aftale 
tidspunkt for besøg. 
 
Den 30. november bliver så resten af de tilmeldte beboere porte-
ret, samt tilsluttet til Internettet. 
 
Da Internet brugerne i fremtiden er direkte opkoblet til den store 
verden, er det meget klogt at anskaffe sig en firewall, der beskyt-
ter effektivt mod hackerangreb. En sådan firewall kan gratis 
downloades fra internetadressen: http//www.zonelab.com. Den 
fylder ca. 1.7 mb, og venter man med at downloade den til man er 
koblet op på det nye anlæg, tager det under et min. at hente den. 
 
Lige til sidst: Det eneste man skal gøre den dag man bliver porte-
ret er, at flytte sin telefonledning over i det nye stik (evt. via 
overgangsledningen, som kan købes på kontoret) Man behøver 
ikke at være hjemme, da det ikke kræver besøg af tekniker. Er 
man Internetbruger, skal man nok regne med at bruge en ½ time 
på at indstille sin computer, så kører det ellers derud af i ”rasen-
de fart” ☺ 
 
Da hverken John eller jeg er eksperter i computere ( vi bruger 
dem bare) er der ikke store chancer for at vi kan hjælpe dig, hvis 
du har problemer med opsætningen af computeren, men ellers er 
du velkommen til at ringe, hvis der er noget du vil spørge om. 
 

Helge 
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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. 150,- 
 
 

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 
 

 
 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-
maskine. 
Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 
 

Pris pr. stk. 1 kr. 
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Kære Pensionist i Lunden

 
Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
 

Samlingsstedet for pensionister og efterlønsmodtagere 
boende i Daruplund og Resenlund. 
”Ældre Cafeen” er en forening direkte under afdelings-
bestyrelsen i Lejerbo afd. 157. 
 
Vi er ca. 30 medlemmer i alderen fra omkring 60 til 85 
år. Vi mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabs-
lokalerne Daruplund 69 til hyggeligt samvær samt ind i 
mellem forskellige arrangementer af enten oplysende 
eller festlig karakter. 
 
Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimeli-
ge priser. 
 
Kontingentet er 20 kr. pr måned. 
 

Du er meget velkommen i Cafeen. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan indhentes 
hos formanden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf., tlf. 
43 54 40 06. E-mail: refdahl@lejerbo-net.dk 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Større mængder storskrald 
- skal anbringes i container bag vaskeriet! 

Nøgle til containeren kan lånes på varmemesterkonto-
ret i åbningstiden. 

 

Kun indpakket husholdningsaffald 
- må smides i opgangens affaldsskakt !!! 

 

Kattegrus 
- må ikke smides i affaldsskakten !!! 

 

Aviser og blade 
- skal afleveres i Lundens papircontainere, der er opstil-

let ved hver anden blok !!! 
 

TELIA KUNDECENTER 

 
Telefon 

 
88 30 40 60 
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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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Vittigheder 
 
- Så var der den om dykkeren, der blev afskediget, fordi han var 
for  overfladisk, men genansat, fordi han var god nok på bunden!  
 
En mand kommer ind i en bus med en hotdog i hånden.  
Chaufføren: Det her er ikke en restaurant! 
Manden: Det ved jeg godt, det er derfor jeg selv har 
taget mad med. 
 
 
- Er det rigtigt, at De så anklagede slå løs på sin svigermor? 
- Ja, hr. dommer. 
- Hvorfor greb De så ikke ind? 
- Det så ud til, at han godt selv kunne klare hende. 
  
 
En blondine er hos lægen: 
- Må jeg bede om Deres fødselsdato? 
- Det er den 2. marts. 
- Hvilket år? 
- Øhhh... hvert år. 
 
 
Et ældre ægtepar gik til lægen, fordi manden havde fået en 
skrækkelig byld i nakken. 
Manden sætter sig på en stol, mens konen fortæller lægen, at det 
er manden der er syg. 
Lægen kigger på bylden og udbryder: 
- Føj for en grim satan! 
- Ja, men han er sød ved børnene, siger konen. 
 
 
Alle børnene klarede forhindringsløbet  
- undtagen Åge, han løb ind i en låge. 
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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 Jørgensen 
D. 39 

Blok
12 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok
13 

Lundeklubben 
Hanne Ilsvard 
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 14 
Leif Refdahl, D. 51 
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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 
Mobil: 28 44 31 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: Rene Sahlberg, Daruplund 39, Tlf. 43 54 04 79, 
E-mail: rene.sahlberg@get2net.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 


