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Redaktørens side 
 
Vi håber, at se så mange som muligt af jer den 25. februar til 
Børnefestkomitéens fastelavnsfest. I skal huske, at vi sælger 
billetter til fastelavn fra: 
 

Afdelingskontoret, D. 29 
i denne uge (se side 26) 

 
som for fremtiden bliver Børnefestkomitéens tilholdssted. ☺ 
 
Har I et indlæg der skal i bladet, kan I sende det til denne 
adresse: 
 

conni.sparlund@lundens.net 
 

eller aflevere det på kontoret, D. 29. 
 
 

Conni 
 
 

 
 

Næste deadline: fredag den 2. marts 2001 
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Johns klumme 
 
Der er ansat en Integrations-
medarbejder i Brøndby Strand 
- Hanne Petterson. Hun skal 
arbejde tæt sammen med de 
forskellige afdelingsbestyrel-
ser og ejendomsfunktionærer 
med henblik på eventuel løs-
ning af specielle problemer 
omkring samspillet mellem de 
forskellige etniske beboer-
grupper i boligområdet, ek-
sempelvis forståelse af husor-
den, formidling af information 
samt motivere de etniske be-
boere til at deltage aktivt i for-
skellige aktiviteter. 
 
Jeg deltog i et informations-
møde om kvarterløft. Staten 
og kommunen har i alt afsat 
33,5 mill. til projektet. Der 
skal nu nedsættes en dialog-
gruppe med personer fra for-
skellige grupper. Der vil blive 
indkaldt til borgermøde den 
26. februar på Langbjergsko-
len. 
 
Regnskabet for 1999 – 2000 er 
færdigt, og der er et overskud 
på ca. 150.000 kr. En del af det 
overskud kommer fra tidligere 
beboere, der har indfriet deres 
gæld til afdelingen.  

 
Budgettet for 2001 – 2002 bli-
ver færdigt i udkast fra Lejer-
bos side ultimo denne måned. 
Man skal nok regne med, at 
der kommer en huslejeforhø-
jelse, da der er varslet forhø-
jelser på vand, ejendomsskat 
og forsikring (der alene er på 
ca. 150.000 kr. p.g.a. hærværk 
m.m.). 
 
Vi har endelig fået fastlagt 
møde med vores ”søster” afde-
linger fra Holte, Gentofte, og 
Ølby Lyng. Det bliver den 21. 
februar. Vi vil blandt andet 
drøfte erfaringer med bygnin-
gerne, udearealer, legepladser 
m.m. 
 
Det er nu lykkedes at etablere 
Natteravne i Brøndby Strand. 
Der er 8 fra Lunden der har 
meldt sig, men der må gerne 
komme flere. 
 
Der har i slutningen af novem-
ber 2000 været legepladsefter-
syn. Det har resulteret i, at vi 
har modtaget en rapport på ca. 
20 sider om vores legepladsers 
tilstand. Der er en del, der skal 
laves, men det er vores lege-



 4

pladsudvalg sammen med 
varmemesteren ved at få et 
overblik over. 
I forbindelse med vores parke-
ringsproblemer har vi fra poli-
tiet i Glostrup modtaget et 
brev, der indeholder en hel del 
ændringer omkring skilte og 
opstregninger i Lunden. Vi er 
ved at finde ud af, hvad der 
nøjagtig menes i brevet. 
 

Så har der igen været hærværk 
i en blok. Der er nogle, der har 
været til fest, og på et tids-
punkt har man ment, at vi ikke 
behøvede lamper på trappen. 
Man har simpelt hen revet 
lamperne ud af væggen og øde-
lagt dem, ligesom en hoveddør 
er ødelagt. Desværre er der ik-
ke nogen som vil stå ved deres 
gerninger.  
 

Kommunen har vedtaget sin 
Trafikhandlingsplan der 
blandt andet også indeholdt 
noget om støj. Afdelingsbesty-
relsen mente at støjen fra S-
tog også burde indgå i hand-
lingsplanen. Men det havde 
kommunen en anden mening 
om, så de henviser os til Bane-
styrelsen. Vi vil igen prøve at 
skrive til Banestyrelsen, og så 
må vi se, hvad der sker. 
Kunsten er kommet til sel-
skabslokalerne. Der er hængt 
ca. 10 billeder i format 70 x 

100 cm op rundt om på væg-
gene, og ca. 6 mindre billeder i 
format A3 kommer op ved en 
senere lejlighed. 
Bestyrelsen har fastlagt dato-
er for bestyrelsesmøderne i 
foråret: 14. februar - 13. marts 
- 10. april - 9. maj og 22. maj 
 

Afdelingsmøde holdes tirsdag 
den 15. maj 2001 kl. 18:30 på 
Langbjergskolen. 
 

John Frimann 
 
 
 
 
 
 

 
Efterlysning 

 
Er der nogle, der savner sin 
kat? Så kan det være, at det er 
den vi har fundet. 
Den har været hos os, siden 
fredag den 19. januar. 
Du kan ringe efter kl. 17.00 
på: 
43 54 67 82 eller 29 72 17 86. 
 

Med venlig hilsen 
Conni Sparlund 
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Børnesiden 
Præmierne 

Januar 2001 
 

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

 
 

1. præmie / 50 kr. 
Oliver Hansen 
Daruplund 69 

 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mark Sunne 

Resenlund 14 
 
 

3. præmie / 20 kr. 
Nanna Jørgensen 

Daruplund 19  
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Tillykke til de 
dygtige vindere. 

 
Præmierne kan afhentes 

på afdelingskontoret i 
åbningstiden. 

 
Præmierne skal være af-

hentet inden 1½ måned, el-
lers overgår de til Lundens 

katte! 
 

 

Voksensiden 
Præmierne 

Januar 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Efter kontrol og lodtrækning af 
Notarius Publicus, har vi fundet 
en vinder af 2 flasker vin. 
 

Vi siger tillykke til den 
heldige vinder: 

 
 

Helle Jørgensen 
 

Daruplund 19, 3. tv. 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Præmien kan afhentes på afde-
lingskontoret, tirsdag i lige uger 
mellem 18.00 og 19.00 

 
Præmien skal være afhentet in-
den 1½ måned, ellers overgår 
den til Lundens mus. ☺ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Børnequizzen 

 

Løsning indleveret af: _________________________________________
 

Min adresse i Lunden er: _____________Afleveres senest: 2/3-01 

 
      

By på 
Sjælland

To plus 
tre 

    
  

  

      To ens     Ton       

    
Pas- 
form 

       
Kvin- 
der 

    

  
Ond- 
artet__ 
Lever 

        Urdele   
More
sig 

  

Pige- 
navn 

        Kåring___
Emballage

        

Under- 
visning 

                  

  
Pige- 
navn 

                

  
Har det 
dårligt 

              

    
Brud-
styk-
ke 

              

    
Ild- 
sted 

              

  
    

Ak og 
---- ? 

      
  

    

      Vækst             
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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 .............................................................  200 kr. 
* Herre – vask, klip og føn .............................................................  150 kr. 
* Vask og føn ....................................................................................  110 kr. 
* Børneklip (0 – 11 år) ...................................................................  100 kr. 
* Permanent, fra ..............................................................................  295 kr. 
* Permanent inkl. klip, fra ............................................................  405 kr. 
* Farvning .........................................................................................  190 kr. 
* Reflekser med hætte ....................................................................  255 kr. 
* Reflekser med kam ......................................................................  160 kr. 
* Reflekser med easy mets ............................................................  355 kr. 
* Stribe effekt med easy mets pr. stk. ..........................................  20 kr. 
* Farvning af bryn og vipper ..........................................................   75 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. 700,- / Depositum: kr. 500,- 

Rengøring: Kr. 250,- 
 

******** 
 

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 da-
gen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje. 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

******** 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
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Voksen opgave 
 

Hvornår var det nu det var? 
Kan du svare rigtigt på spørgsmålene, er du med i konkurrencen 
om 2 flasker rød- eller hvidvin. Sæt ring eller X ved dit svar og af-
lever senest: 2./3.-2001. 
 
1. Hvor var Kaj Munk fra på Lolland? 

A. Rødby 
B. Maribo 
C. Haribo  

 
2. Hvad var den berømte Mona Lisa egentlig? 

A. En prinsesse 
B. En købmandskone 
C. En fiskerkone 

 
3. Hvem var grundlægger af Danmarks største rederi? 

A. A.P. Møller 
B. Per Henriksen 
C. Ole Lauritzen 

 
4. Hvad hed Elvira Maddigan egentlig?  

A. Hedvig Jensen 
B. Helena Jensen 
C. Lotte Jensen 

 
5. Hvilket år døde Elvira Maddigan? 

A. 1872 
B. 1889 
C. 1901 

 
6. Hvor ligger hun begravet? 

A. På Mors 
B. På Tåsinge 
C. På Falster

 
Navn: 
__________________________ 
 
Adresse: 
__________________________ 
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Læserbrev fra …. 
 

Jeg vil meget gerne stille det 
spørgsmål, hvordan man be-
regner hvilken varme der skal 
være i løbet af en vinter, hvor-
dan termostaten virker, og fra 
hvilken beliggenhed af en lej-
lighed, der sættes en stan-
dard. 
 
I år har vi haft en meget mild 
vinter, (indtil skrivende 
stund) men alligevel har vi al-
drig frosset så meget. Vi er 
boende i en 1. sals lejlighed, 
med ydremure, kold kælder, 
og ellers ingen til at opvarme 
os, andet end os selv, og det er 
lige som ikke nok. 
 
Når der engang kommer må-
ler på, kan det da ikke være 
tilfældet, at disse ydrelejlig-
heder, skal betale det samme 
som dem der har varme om-
kring sig. Jeg er bekendt med, 
at andre boligelselskaber, i 
sådanne tilfælde yder en kom-
pensation på 20%, hvad jeg 
mener er yderst rimeligt. 
 
Jeg vil atter stille spørgsmå-
let:  
HVORDAN GÅR DET MED 
HENSYN TIL STØJPLAGEN  

FRA S-TOGET, sker der no-
get???????????? 
 

Connie Kracht 
Daruplund 49 

 
 

Svar: 
Jeg opfordrer altid lejerne til, 
at de skal lukke helt op for de-
res radiator. I de rum de ikke 
ønsker varme eller ikke så 
meget varme i (soveværelset) 
skal de lukke dørene til, for de 
andre radiator er ikke bereg-
net til, at varme de rum op 
som der ikke er varme i. Gør 
man ikke det, så giver det 
træk fra de rum. 
 
Bliver dette overholdt, så skul-
le der meget gerne med min 
temperaturmåler være ca. 
mellem 21 og 22 grader, og 
ikke med det termometer som 
man har vundet i Tivoli eller 
købt i et byggemarked, for de 
er alle unøjagtige. Vi har en 
gang afprøvet fem stk. fra 
OBH, og der var ikke en der 
viste den rigtige temperatur. 
Der hvor jeg måler, er lige in-
den for døren i stuen i en ca. 
højde på 1 meter. 
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En anden ting er, at der selv-
følgelig skal luftes ud i lejlig-
heden, men man skal også 
passe på, at man ikke har al-
tandøre/vinduer stående åben 
for længe ad gangen. Det be-
virker at man får afkølet væg-
gene (betonen), og så går der 
lang tid før disse igen er var-
me, og dermed varme i lejlig-
heden. 
 
Med hensyn til udregning af 
varmeforbrug i lejligheder der 
har varmemålere, så vil der 
blive taget hensyn til lejlighe-
dens beliggenhed. 
 
Omkring støjplagen fra S-
togene henvises til referatet 
og ”Johns klumme” andet 
sted i bladet. 
 

Med venlig hilsen 
Bent Pedersen og 

John Frimann  
 

 

Udluftning og 
fugt 
 
Udluftning via ventilation 
Udluftning af toiletterne og 
køkkenerne sker gennem 
blokkenes automatiske ud-
sugningsanlæg. Så sørg for at 

disse er fuldt åbne og rens 
dem jævnligt. Ventil hullerne 
kan støvsuges eller ventilerne 
tages ud ved at trække i flan-
gen og vaskes i sæbevand. 
 
Ventilernes forudstilling må 
ikke ændres. Ventilerne må 
ikke tilstoppes eller tildæk-
kes. 
 
Husk, luft koster næsten ikke 
noget at varme op. 
 
Undgå fugtskader 
Det er utroligt, hvor store 
mængder fugtighed der 
tilføres en lejlighed. En familie 
på 4 personer udvikler dagligt 
15 liter vand i form af 
vanddamp fra sved, ånde, 
madlavning og vask. I nye 
huse kommer yderligere 
byggefugten, der er et års tid 
om at forsvinde. 
 
Hvis al denne vanddamp ikke 
ledes bort, vil der uvægerlig 
opstå fugtskader. 
Fugt drives ud af rumluften 
ved faldende temperatur og 
fugten sætter sig altid på de 
koldeste flader. Personer, der 
bærer briller, kender pro-
blemet med dug på glassene, 
når de kommer ind i en varm 
stue. 
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Man er ofte selv medvirkende 
til, at der er fugt i boligen, 
fordi der ikke luftes ordentligt 
ud. Gør det derfor til en regel 
at følge nedenstående 
anvisninger. 
 
Luk vinduet op i stuen 
Der skal udluftes flere gange 
om dagen, men lad ikke 
vinduet stå åbent for længe. 5-
10 minutters udluftning er 
tilstrækkeligt til, at luften 
fornyes, uden at vægge og 
gulve bliver afkølet, og det 
koster kun nogle få øre at 
varme den ny frisk luft op. Om 
vinteren bør alle rum holdes 
godt opvarmede, ellers vil 
fugtigheden samle sig i de 
uopvarmede rum. 
 
Luk vinduet op i sove-værelset 
I nattens løb dannes en 
mængde vanddamp i 
soveværelset, og en stor del 
samler sig i sengetøjet, som 
derfor dagligt må udluftes og 
tørres grundigt. Det er 
desuden en god regel at vende 
madrasserne hyppigt. 
 
Sengetøjet må ikke luftes ved 
at blive anbragt ud af vinduet 
eller over altan-kanten. 
Luk vinduet/døren op i 
køkkenet 

Hold døren til den øvrige del af 
lejligheden lukket, medens der 
koges, laves mad eller vaskes 
op, så emmen ikke kommer 
ind i stuerne. Hvis der lægges 
låg på gryderne, udvikles der 
ikke så megen em. Luft godt 
ud efter madlavningen.  
Aftrækket fra køkkenet må 
aldrig tilstoppes. 
 
Luk vinduet op efter tøjtørring 
Undgå så vidt muligt at vaske 
storvask og tørre tøjet i 
lejligheden. Brug hellere 
vaskeriet og evt. tørrerummet. 
Ved vask og tøjtørring, enten 
det sker ved hånd-kraft eller i 
maskine, udvikles der nemlig 
megen vand-damp. Men hvis 
De er nødt til at vaske og tørre 
tøj i lejligheden, sørg da for at 
varme kraftigt op, mens det 
foregår og lufte godt ud 
bagefter. 
 
Hold møblerne fri af væggene 
Møblerne bør holdes i en 
passende afstand fra yder-
vægge, så luften kan komme 
til, så der ikke samles fugt bag 
møblerne, det giver mug og 
grønne vægge. 
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Natteravneprojekt en 
realitet i Brøndby Strand 
 
Forsikringsselskabet Skandia 
kan snart føje endnu en by til 
deres succesfulde Natteravns 
initiativ. 
Et borgermøde på Søholtsko-
len samlede, en kold januar 
aften, 45 interesserede 
Brøndby Strand borgere til at 
høre mere om, hvad Natteravn 
ideen går ud på. Erik Thorsted 
fra Skandia fortalte engageret 
om, hvordan ideen var opstået 
i Sverige for siden hen at bre-
de sig over Sundet til Dan-
mark. Flere og flere byer 
rundt om i landet er befolket 
med Natteravne, som patrul-
jerer i gaderne i de sene aften- 
og nattetimer for at skabe 
mere tryghed på gaden. 
 
Tryghed er nøgleordet 
Natteravnene skal hverken gå 
politiet i bedene, eller optræde 
som vagtkorps. Natteravnene 
er ganske almindelige voksne 
med socialt overskud til at gø-
re en frivillig indsats for den 
lokale tryghed. De skal være 
synlige overfor de unge og gå i 
dialog med dem, støtte og 
hjælpe, hvis gemytterne be-
gynder at koge over. Det er 
vigtigt, at de unge oplever 

nogle voksne, som de måske 
kender fra deres egen gård, 
der interesserer sig for dem. 
 
Generel utryghed 
Flere episoder på Strand-
esplanaden, ved stationen og 
på det vidtstrakte stisystem, 
hvor børn, unge og voksne er 
blevet holdt op og nogle gange 
frarøvet deres ejendele, har 
skabt en generel utryghed ved 
at færdes ude om aftenen og 
natten i Brøndby Strand. 
Denne udvikling vil en af ini-
tiativtagerne til Natteravnene 
i Brøndby Strand, Steen Han-
sen, gerne vende. Derfor gik 
han i efteråret sammen med 
Lone Hansen i gang med for-
arbejdet til at starte Natte-
ravne i Brøndby Strand. ”Vi 
håber på en stor tilslutning 
fra beboerne”, siger Steen for-
ud for den stiftende general-
forsamling. ”På nuværende 
tidspunkt er der 42 voksne, 
der har tilmeldt sig som Nat-
teravne, og det er vi ganske 
godt tilfredse med. Vi ved af 
erfaring fra andre byer, at når 
projektet kommer i gang, og 
vi bliver kendte i gadebilledet, 
så kommer der flere tilmel-
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dinger.” 
Både det lokale politi og SSP 
samarbejdet støtter initiativet 
i Brøndby Strand. Steen for-
tæller, at den videre køreplan 
for projektet indbefatter nogle 
introduktionsaftener for de 
kommende Natteravne, en 
stiftende generalforsamling 
og endelig en generalprøve, 
som afholdes i begyndelsen af 
februar. 
 
Hjælper det? 
Hvor stor en effekt har natte-
ravnene? Hertil svarer Erik 
Thorsted fra Skandia, at man-
ge års erfaringer fra Sverige 
viser et markant fald i vold og 
hærværk på op til 50% i de by-
er, hvor Natteravnene er på 
gaden. 
”Det er netop den præventive 
indsats, der giver den store ef-
fekt. Det, at vi er synlige og 
ikke er bange for at snakke 
med de unge og møde dem på 
deres vilkår, er med til at ska-
be en gensidig respekt. Natte-
ravnene har bolsjer i højre 
lomme, det bruger vi til at få 
en snak i gang, som tit ender 
med et smil. 
Skulle vi møde en ung fyr i 
akut nød, har vi et lille lager 
kondomer i vores venstre jak-

kelomme,” slutter Erik Thor-
sted smilende. 
 
Meld dig! 
Alle ansvarlige voksne uanset 
alder, køn, etnisk baggrund 
kan være med. Hvis du ønsker 
yderligere oplysninger - eller 
vil gå en tur for den lokale 
tryghed, så ring til Natterav-
nene på tlf.: 70 12 12 99 eller 
på afdelingskontoret. 
Information om Natteravnene 
findes på internettet:  
www.natteravnene.dk 
 
På en stiftende generalfor-
samling d. 23. januar afholdt 
på Søholt-skolen blev følgende 
be-styrelse valgt: Formand: 
Steen Hansen Næstformand: 
Lone Hansen Kasserer: Allal 
Ezzamouri Sekretær: Britt 
Birch Jensen Best.medl: Den-
nis Rasmussen 

 
 

Voksen–løsning 

Januar 2001 
 

1a  -  2b 
3b  -  4b 
5c  -  6b 

Tillykke til vinderen
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På sporet af Brøndby-identiteten 
 

Under dette tema, vil Brøndby 
Kommunes Kulturelle For-
valtningsbidrag til projektet 
om identitet i fortid, nutid og 
fremtid, derfor blive en under-
søgelse af tilflytterne og deres 
historie.  
Det vil måske kunne lade sig 
gøre at finde frem til, om der 
eksisterer en ”Brøndby-
identitet”, om den er et pro-
dukt af de impulser, tilflytter-
ne har bragt med sig, eller den 
måske er opstået i mødet mel-
lem de mange forskellige 
identiteter. Den bedst kendte 
”Brøndby-identitet” er nok 
den, som har sit udgangs-
punkt på Brøndby Stadion. 
 
Man ønsker at sætte fokus på 
begreberne: 
tilflytning-hjemstavn-
identitet. 
 
Man vil i den anledning ud-
skrive nogle konkurrencer: 
 
En erindringskonkurrence, 
hvor deltagerne opfordres til 
at skrive om, hvor de kommer 
fra, deres oplevelser ved at 
flytte til Brøndby, hvad de op-
fatter som ”hjemstavn” osv.  
Der udarbejdes en skrivevej-
ledning som giver stikord til 

skriveriet – men ikke styrer 
for meget. Bidragene må ger-
ne ledsages af billeder. 
 
En billedkonkurrence, hvor 
kategorierne kan være foto, 
billedkunst, digt m.m.  Også 
her skal udarbejdes vejled-
ning. Til ikke kameraejere, ud-
leveres engangskameraer.  Bi-
dragenes fælles overskrift: 
Mit Brøndby. 
 
En internetkonkurrence  spe-
cielt rettet mod børn og unge.  
Via projektets hjemmeside, 
kan man indsende synspunk-
ter i en løbende debat, men 
også levere billeder, digte osv. 
 
En dommerkomite for hver af 
de tre konkurrencer, præmie-
rer de bedste bidrag. 
 
Udvalgte bidrag fra konkur-
rencerne omsættes til en ud-
stilling, som i ord og billeder 
belyser projektets spørgsmål.  
Et vigtigt element i udstillin-
gen, er naturligvis bidragene 
fra billedkonkurrencen. 
 
Der etableres et ”gør det selv” 
museum, hvor borgerne invi-
teres til at udlåne en gen-
stand, som er karakteristisk 
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for den egn eller det sted, hvor 
de kom fra, eller som minder 
om hjemstavnen. 
Deltagerne skal forklare, 
hvorfor genstanden er valgt, 
og hvad den betyder for dem. 
 
Der vil sideløbende blive ar-
rangeret foredrag, musik til 
alle tider/musik fra alle ste-
der, fortidsværk-
sted/fremtidshøring, bag-
grundsforskning. Dette af-
sluttes  med en publikation 
med bidrag fra erindrings-
konkurrencen og resultaterne 
fra projektet i øvrigt, der ud-
sendes medio 2001. 
 
Det skal anføres, at Brøndby 
kommune har fået et tilskud 
til projektet på kr. 100.000,-. 
Det skal understreges, at der 
på mødet ønskedes indslag fra 
alle etniske grupper. 
 
Vil du vide mere? 
Kulturel Forvaltning 
Nygårds Plads 21-23 
2605 Brøndby 
e-mail: 
kultur@brondby-kom.dk 
 
www.brondby-bibliotekerne.dk 
 

Ansvarlige for projektet i 
Brøndby Kommune: 
 
Arkivleder Henning Sørensen 
– Tlf. 43 28 20 37 
 
Stadsbibliotekar Gert Fabrin, 
Tlf. 43 28 20 01 
 
Bibliotekar Susanne Lindgren 
Jespersen – Tlf. 43 28 20 08 
 
Der vil kunne afhentes en kopi 
af publikationen på kontoret i 
dets åbningstid. 
 

Niels Husum 
 
 

 
 
 

Vi beklager: 
 
På grund af en misforstå-
else i sidste nummer, be-
klager vi at der ikke stod, 
at det var Ruth og Ewald 
Holm-Jensen der havde 
sendt mindeordene ”John 
Larsen in memoriam”. 
 

Redaktionen 
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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 
  

 
 

 

LYRIK GULVE 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL - LINOLEUM 
 
 
 

Ricky Jørgensen 
 
 

℡ 40 46 59 55 -  45  43 53 45 52 
 

Daruplund 39, 1. th. 
2660  Brøndby Strand 
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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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne Quiz løsning: 
Januar 2001 

 

Det sjette dyr er:  
 
 

• En kamel 
 
 

Tillykke til vinderne. 
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Ældre-Caféen – Lejerbo Afd. 157 
 
Hermed et kort referat af besøg 13. januar 2001 af socialudvalgsfor-
mand Eva Roed: 
 
Leif bød velkommen. Eva Roed takkede for indbydelsen og fremhæve-
de, hvor godt det var med en forening som Ældre-Caféen. 24 medlem-
mer deltog. Eva Roed foreslog, at foreningen eventuelt inviterede 
Hans Sigward, som kan fortælle om de nye regler inden for pensionen 
som er kommet fra januar 2001. 
 
Endvidere fortalte Eva at kommunen har 2 plejehjem, nemlig Gildhøj-
hjemmet med 83 boliger og 10 aflastningspladser samt et særskilt 
hus til demente. Der findes også et dagcenter. 
 
Æblehaven, der har 57 plejeboliger samt planlagt 2 x 18 boliger. Der 
er ligeledes et dagcenter i Æblehaven. Desuden er der oprettet en cafe 
”Æblehaven” for pensionister. Efter en forsøgsperiode er denne café 
nu blevet permanent. I Brøndbyøster oprettes ca. 1. februar en lig-
nende ordning. Der er ingen aktuelle planer om dette i Brøndbyvester. 
Men fra disse to bydele kommer der besøg i cafe ”Æblehaven”. 
Yderligere er der i Brøndbyøster 40 ældrevenlige boliger på Nygårds 
Plads. Her er en sygeplejerske om dagen samt et dagcenter for udefra 
kommende pensionister. 
I Kisumparken bor der 7 demente sammen i en stor lejlighed, sam-
menlagt af flere lejligheder. 
140 pensionister får 3 gange om ugen leveret mad fra kommunen. 
Der findes endvidere 3 væresteder, men kun i Strandstuen i Brøndby 
Strand er der et særligt hold for psykisk og fysisk handicappede. 
Der findes endvidere et klageråd, hvis man er utilfreds med dagplejen, 
og der er åbent hele døgnet. 
Omsorgstandpleje. Besøg af en tandlæge i hjemmet. Pris 300 kr. 
Skovturene, som er meget populære, samt ferieophold på Årbyhus vil 
blive fortsat. 
Benyttelse af Vestbadet koster 60 kr. pr. måned for pensionister. 
Kommunen stiller ikke busser til rådighed for foreninger. 
 

Kirsten Terp 

Bestyrelsesmøde 1 / 2001 
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tirsdag den 16. januar 2001 kl. 18:00 
 

Referat 
 
Til stede: 
John Frimann, Niels Husum, René Sahlberg, Helge Sparlund, 
Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe Ketterle. 
 
Projekt Ny Viden. 
Mødet startede med at hilse på ny integrationsmedarbejder Han-
ne Petterson, som fulgtes med beboerrådgiver Bente Larsen. 
Hanne Petterson fortalte om sin baggrund for at bestride jobbet. 
Hun skal arbejde tæt sammen med de forskellige afdelingsbesty-
relser og ejendomsfunktionærer med henblik på eventuel løsning 
af specielle problemer omkring samspillet mellem de forskellige 
etniske beboergrupper i boligområdet, eksempelvis forståelse af 
husorden, formidling af information og motivere de etniske bebo-
ere til at deltage aktivt i forskellige aktiviteter. 
 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. 
 Referatet blev underskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskabsstatus, 1. okt. – 31. dec. 2000. 
 Regnskabet blev gennemgået. 
2-2 Foreløbigt Regnskab 1999-2000 og budget 2001-2002. 
 Blev gennemgået samt forslag til vedligeholdelsesplan 

for 2001/2002. 
 

Pkt. 3 IT - tv & telefon 
3-1 Omlægning af tv-kanaler. 
 Brochure om kanalernes placering uddeles. 
3-2 Telia kundekontor – 88 30 40 60. 
 Brev med kundecenter er omdelt til samtlige beboere. 
3-3 Møde med Telia om uafklarede punkter. 
 Helge og John deltager. 
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Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Lokale i D.45 - udlejet. 
 Skal bruges til restaurering af møbler. 
4-2 Lokale i D.63 - udlejet 
 Tidligere Børnefestkomiteens lokaler - Akvarieklubben 

har udvidet. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Hund i blok 4 er fjernet. 
5-2 Nogle har stadig dispensation – brev om udløb. 
 Beboerne tilskrives. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 12. december 2000. 
 Blev gennemgået og taget til efterretning. 
6-2 Kontorvagt den 9. januar 2001. 
 Blev gennemgået og taget til efterretning. 
6-3 Kontorvagt den 6. februar 2001: Birthe Ketterle. 
6-4 Kontorvagt den 20. februar 2001: John Frimann. 
 
Pkt. 7 Møder - evt. referater 
7-1 Møde i De 8 den 15. jan. 2001. 
 Blev taget til efterretning. 
7-2 Møde om kortlægning af lokal identitet. 
 Niels Husum havde deltaget i mødet med lokalhistorisk 

bibliotek, Henning Sørensen, og refererede herfra. 
7-3 Invitation til møde om ”Fælles Fest”: Vi melder afbud. 
7-4 BL – 9. kreds indbyder til weekend konference: Ingen 

deltagelse herfra. 
7-5 Referat fra Lejerbos eks.repræsentantskab: Blev taget til 

efterretning. 
7-6 Referat fra best.møde i Lejerbo Brøndby: Blev taget til 

efterretning. 
7-7 Informationsmøde om kvarterløft i B.S.: John deltager 
7-8 Møde med ”søster” afdelinger: Onsdag den 21. februar 

2001, kl. 19.00. 
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7-9 Fastsættelse af bestyrelsesmøder for foråret: Blev god-

kendt. 
7-10 Fællesmøde med afd. under Frederiksberg: Onsdag den 

7. februar 2001, kl. 19.00. Birthe og John deltager. 
 
Pkt. 8 Diverse meddelelser 
8-1 Natteravne i Brøndby Strand. Birthe og John deltog og 

meldte sig til. 
8-2 Kursus i Brøndby Strand i november. Vi blev “bonget” 

for 2.944 kr., selv om vi ikke havde deltaget. Vi vidste det 
ikke. 

8-3 Nyt fra Byudvalget. 
 Nyhedsbrev var blevet omdelt. 
 
Pkt. 9 Varmemestersager 
9-1 Bent Pedersen meddelte, at han har indkøbt forskellige 

“reservedele” til indkøbspriser, til brug for beboerne og 
så give meddelelse i Lundexpressen for at gøre det lette-
re for beboerne, men han kunne selvfølgelig ikke garan-
tere for, at varerne ikke kunne købes billigere ude i by-
en. 

9-2 Legepladseftersyn foretaget 27. nov. 
 Rapport forelå. Vi må gennemgå den her inden for kort 

tid. 
9-3 Vaskeriet – nye maskiner. 
 Bestyrelsen drøftede at formindske antallet af maskiner 

med 2 små maskiner og anskaffe 8 nye små vaskema-
skiner, 6 nye tørretumblere og 1 ny centrifuge. Årsagen 
til formindskelsen skal ses i lyset af, at der snart er 200 
lejemål i Lunden, der har egen vaskemaskine. 

9-4 Ombygning af køkken i blok 16. 
 Køkkenet er meldt færdigt den 9. januar og vil snarest 

blive synet. 
 
9-5 Parkeringspladser / skilte i Lunden. 
 Vi er blevet pålagt at ændre/opsætte en del skilte i Lun-

den af Politiet. Efter udførelsen skal det godkendes af 
Politiet. Niels Husum vil tale med politiet om deres brev. 
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9-6 Klage over regning for slange fra Byernes Varme. Reg-

ningen er blevet reduceret og sagen taget til efterret-
ning. 

9-7 Ansættelse af Gårdmand Tinna Jørgensen. 
 Tinna er blevet fastansat i flexjob, og det er alle godt til-

fredse med. 
9-8 VVS tilkaldt den lør. 16. dec. 
 Regningen er sendt retur til håndværkerfirmaet, da de 

har fået udtrykkelig besked på, at de kun må rekvireres 
af et bestyrelsesmedlem eller en funktionær, og det var 
ikke tilfældet. Beboeren havde selv ringet på grund af en 
stoppet håndvask, og det kostede 1.700 kr. i en week-
end. 

9-9 Afleveringsdokument for kabling blev taget til efterret-
ning. 

9-10 Ansøgning om Invalideparkeringsplads godkendes. 
9-11 Ombygning af elektrolyseanlæg: Det tages op ved bud-

getmødet, om vi skal ombygge alle 16 anlæg bl.a. for at 
modvirke bakterier i det varme vand og højne kvaliteten. 

9-12 Klage over trapperengøring i blok 2. Klagen var beretti-
get, og Bent taler med rengøringsfirmaet. Ny rengøring 
er udført ekspres. 

9-13 Klage over, at maling skaller af på hoveddør i blok 10: 
Det bliver repareret. 

9-14 Ændring af støttebek. ved ombygning: Blev taget til ef-
terretning. 

9-15 Trafikhandlingsplan. 
 Brev fra Teknisk forvaltning. Støjproblemerne fra S-

togene skal vi selv tage op med Banestyrelsen. 
9-16 Mobilsender i Fjernvarmens skorsten: Blev godkendt af 

Kommunalbestyrelsen. 
9-17 Graddageberegning fra Teknologisk Institut.: Der har 

været 25% mindre forbrug i forhold til samme tidspunkt 
sidste år. 

9-18 Hærværk i blok 2. 
 Sagen er gået videre til Lejerbo. 
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Pkt. 10 Klager 
 Er behandlet under Varmemestersager. 
 
 
Pkt. 11 Ansøgninger 
11-1 Børnefestkomiteen søger om 2.000 kr. til fastelavnsfest. 
 Det blev godkendt. Billetsalg vil blive offentliggjort i 

Lundexpressen. 
 
 
Pkt. 12 Eventuelt 
12-1 Julekort fra Lejerbo, direktion og formand: Blev taget til 

efterretning. 
12-2 Takkekort fra Else Larsen for opmærksomhed ved John 

Larsens begravelse. 
 
 Næste møde er onsdag den 14. februar 2001. 
 
  Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 

Hej alle 
 

Er der nogle der vil være med til at holde loppemarked til som-
mer, så kan vi alle få ryddet op i kældere og div. steder. 
 

Man kunne holde det på fodboldbanen ved afdelingskontoret 
(blok 5 og 6). 
 

Ring til mig , hvis det er noget for jer. 
 

Helle Jørgensen 
D. 19, 3.tv 

Tlf. 43 53 02 24 
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TV kanaler 

Endnu en gang har TeleDan-
mark kabel tv flyttet om på tv 
kanalerne. Grunden til omro-
keringen denne gang er, at 
man er ved at klargøre det 
overordnede antenneanlæg, så 
det kan bruges til datatrafik 
til bla. Internet. Men hvorfor 
man ikke kan tænke lidt frem 
i tiden og så flytte alle kana-
lerne en gang for alle, kan Te-
leDanmark ikke svare på. Vi 
og flere andre boligafdelinger 
har kontaktet TeleDanmark i 
håb om, at man kunne ændre 
denne praksis, men TeleDan-
mark fastholder at man tæn-
ker så langt man kan, og at 
der hele tiden sker fremskridt, 
som gør at man af og til må 
flytte rundt på nogle kanal-
pladser. Jeg skal være den før-
ste til at beklage, især over for 
vores ældre beboere, at man 
ikke er færdige med at flytte 
rundt på kanalerne, men lad 
os håbe det snart er ved at væ-
re slut.  

Helge   
 
 
 
 
 

Internet forbrug 
 

Det har været svært for man-
ge, der er tilkoblet det nye da-
taanlæg, at finde ud af, hvor 
meget man har downloaded på 
Internettet.  
Hvis man går ind på :  
www.opslag.stofanet.dk  og 
følger anvisningen, kan man 
her følge med i hvor meget 
man har downloaded, ligesom 
man kan se hvad tid, og hvor 
længe man var på. 
Med hensyn til portalen (vo-
res startside) har John og jeg 
set hvordan den kommer til at 
se ud, og jeg skal love for at 
der er mange spændende ting 
på siden. Telia gør alt hvad de 
kan for, at den kører sidst i 
februar. Det er vores mål i 
fremtiden, at udsende ny-
hedsbreve via e-mail, når der 
er nyheder vedrørende Inter-
net og lign. Dette fordi det 
dels er meget hurtigere, da vi 
ikke skal vente på næste udgi-
velse af bladet og dels fordi 
det desværre viser sig, at nog-
le ikke læser Lundexpressen. 
Så må vi da håbe, at de læser 
deres e-mail  ☺. 

Helge 
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Fastelavn. 
 

Børnefestkomitéen holder fastelavnsfest: 
 

Søndag den 25. februar, klokken 10.00 – 13.00 
på Langbjergskolen i gymnastiksalen, (F1-F3) 

 
Der er præmier til kattedronninger og kattekonger, 

samt til de 3 bedst udklædte.  
 

På billetten, til 15,00 kr. er der: 
1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 slikpose. 

 
Der vil være mulighed for, at købe øl, vand, kaffe og the. 

Der er gratis chips og småkager. 
 

Vi sælger billetter fra: Afd. Kontoret, Daruplund 29: 
 

Torsdag den 8. februar Kl. 19.00 – 20.00 
Fredag den 9. februar Kl. 19.00 – 20.00 

Lørdag den 10. februar Kl. 12.00 – 14.00 
 

Vi håber at se, så mange af jer som muligt. 
 

På festligt gensyn 
Børnefestkomitéen 

Marianne, Hanne og Conni 
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 Vittigheder 
 

 
Hvad kalder man en fuld frø? 
-En sprittus! 
 
-Hvorfor er der så stille i vaskekælderen? 
-Det er fordi Bamseline er koncentreret. 
 
Far, hvorfor giftede du dig egentlig med mor?  
-Dér kan du selv høre, sagde manden til konen. 
-Selv vores datter undrer sig... 
 
Ole, du skal spise dine kartofler, sagde moderen. -Der er mange 
børn, der ville være glade for bare halvdelen af dem. 
-Også mig, svarede Ole. 
 
Sømanden bad sin kaptajn om nogle dages orlov: -Min kone har 
født mig et barn, sagde han. -Jamen, det kan da ikke være kor-
rekt, svarede kaptajnen. -Vi har jo sejlet i 11 måneder. -Jo, det er 
rigtigt nok. Min kone gik også 11 måneder sidste gang, hun fød-
te.... 
 
En lille og tynd mand kom op til lægen og klagede over, at han 
havde rygsmerter. -Sidder De meget ned, når De arbejder? -Ja, det 
kan man godt sige. -Så skal De bare skaffe Dem en stol med regu-
lerbart ryglæn. Når De så finder den rette siddestilling, kurerer 
ryggen sig selv. -Det går ikke. Jeg vil bare se dum ud. -Hvorfor dog 
det? -Jeg er jockey.... 
 
Hvor længe har du tænkt dig at fortsætte med at plukke jordbær, 
svigermor? -Tja, en times tid endnu. -Fint, så venter jeg med at 
sætte fugleskræmslet op indtil da. 
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Kasserer 

Helge Sparlund 
har fået nyt 

mobilnr.: 

29 72 54 13 
 

TELIA KUNDECENTER 
Nogle beboere har været i tvivl om hvor man skul-
le ringe hen hvis der har være fejl på telefonlinien, 
internet eller på mobilen, eller man ønsker hjælp 
til noget med. 
Der skal ringes til TELIA Boligforeninger på føl-
gende telefon: 

88 30 40 60 
 

Derefter trykker man: 
 

1 – for fejl på fastnet-telefonen 
2 – for fejl/hjælp på internet 
3 – for fejl på mobilen 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opstå-
ede skader uden for nor-
mal arbejdstid, samt lør-
dag / søndag og hellig-
dage, kontaktes varme-
mesteren (tlf. 43 73 99 
82), en ejendomsfunkti-
onær eller et bestyrel-
sesmedlem (tlf.nr. – se 
bagsiden), der rekvirerer 
firmaet. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand) 

tlf. 43 28 24 70 
 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TeleDanmark Kabel Tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade) 
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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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
16 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14 
Leif Refdahl, D. 51 



DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
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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: john.frimann@lundens.net 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43 
Tlf. 43 54 54 13    E-mail: helge.sparlund@lundens.net 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, Tlf. 43 54 71 05 
E-mail: birthe.ketterle@lundens.net  

Best.-medlem: Rene Sahlberg, Daruplund 39, Tlf. 43 54 04 79 
E-mail: rene.sahlberg@lundens.net 

Best.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55, Tlf. 43 54 09 80 
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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