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Redaktørens side 
 
Det er vigtigt, at I overholder deadline, hvis I har et indlæg til 
bladet. Vi redigerer og ”samler” bladet fredag aften, så det er 
klar til tryk lørdag morgen. Det gælder også løsninger på 
børne- og voksen opgaver. Vindere bliver trukket fredag kl. 
18.00.  
 
Afleverer I indlæg efter denne tid og dato, kan I ikke forvente, 
at det kommer med før i næste nummer af Lundexpressen. 
 
Har I computer, så send jeres indlæg som vedhæftet fil til: 
 

conni.sparlund@lundens.net 
 

eller aflever det på kontoret, D. 29. 
 

Conni 

 

 
Næste deadline: 

fredag d. 30. marts, klokken 18.00
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Johns klumme
Borgmesteren havde ind-
budt til borgermøde om det 
kommende Kvarterløft. Ca. 
300 Brøndby Strand borgere 
var mødt op. Formålet var at 
få en orientering og at der 
blev nedsat nogle idé- og te-
magrupper. De 6 foreslåede 
temaområder var følgende: 
• Integration 
• Det fysiske miljø 
• Identitet og image 
• Erhverv og beskæftigelse 
• Kultur, idræt og sundhed 
• Det grønne 
 
Det er kommunens økono-
miudvalg der er styregrup-
pe. Derunder er der en dia-
loggruppe, der skal diskute-
rer og videre indstille de 
mange forslag fra idé- og 
temagrupperne. Det er nu 
alle idéerne skal frem i lyset 
og i efteråret skal den ende-
lige plan til kvarterløft ved-
tages af kommunalbestyrel-
sen. De forskellige projekter 
kan komme i gang primo 
2002. 
 
På fastelavns søndag var der 
gang i tøndeslåningen på 
Langbjergskolen. Der kom 
ca. 45 børn og lige så mange 
forældre til et par hyggelige 

timer. Der var mange gode 
og festlige udklædninger, og 
der var præmier til de bed-
ste. 
 
Afdelingsbestyrelsen har 
haft møde med “søster”-
afdelingerne. Det var et godt 
og udbytterigt møde, hvor 
alle fik “noget” med hjem. Vi 
blev især gjort opmærksom 
på nogle forskellige tærin-
ger, som varmemesteren 
skal være  opmærksom på. 
En ting der kom bag på os 
var deres husleje. Holte-
afdelin-gen betalte ca. 580 
kr. pr. m2 pr. år og Ølby Lyng 
betalte ca. 630 kr. pr. m2 pr. 
år. Vores husleje er ca. 500 
kr. pr. m2. Ølby Lyng har 
haft meget store problemer 
med deres tilbygning på ta-
get. Det har været præget af 
byggesjusk, konkurser 
m.m., så det samlede beløb 
for den byggesag nærmer 
sig nu ca. 92 mil. 
 
Lejerbo Brøndby har repræ-
sentantskabmøde den 28. 
marts. Der skal der bl.a. ta-
ges stilling til de 3 afdelin-
gers regnskaber. I det for-
løbne år har afdeling 94 haft 
et underskud på kr. 
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114.600, afdeling 90 har 
haft et overskud på kr. 
17.300 og afdeling 157 haft 
et overskud på kr. 176.000. 
Vores store overskud skyl-
des bl.a. at der er kommet 
kr. 60.000 ind som var af-
skrevet på regnskabet. Ca. 
28.000 er fra Organisati-
onsbestyrelsen til dækning 
af underfinansiering af æl-
dreboligen i Resenlund 6, og 
så blev hovedrengøringen på 
trapperne udskudt fra sep-
tember til oktober måned. 
 
Afdelingsbestyrelsen har på 
sidste møde diskuteret ar-
rangementet “1. søndag i 
advent”. Der har i de sidste 
par år været faldende delta-
gelse fra beboernes side, og 
her sidste gang var der un-
der 10 beboere. Bestyrelsens 
konklusion blev, at vi forelø-
big holder en pause med ar-
rangementet, og så må vi se 
om der på et tidspunkt igen 
bliver interesse for at mødes 
en søndag eftermiddag og 
hygge sig lidt med gløgg og 
æbleskiver. 
 
Kommuneplanen for 2001 – 
2013 er fremlagt til høring 
En kommuneplan er måske 
tørre tal og konstateringer, 
som vi ikke til daglig går 

rundt og tænker på. Det er 
faktisk din kommune, dine 
skattekroner, dit liv - kort 
og godt, hent den, læs den, 
forhold dig til den, stil for-
slag til den, tal med din na-
bo om den. 
Den kan afhentes på biblio-
teket, og hvis biblioteket ik-
ke har flere eksemplarer, 
kan den bestilles på rådhu-
set på telefon 43 28 28 28, 
teknisk forvaltning. 
 
Vi har igen oplevet, at der er 
nogle der vil vores låsesy-
stem til livs. I blok 11 er der 
en lås der er ødelagt, så man 
bare skal trykke lidt på dø-
ren, så er man inde i opgan-
gen. Det giver en vis usik-
kerhed, at der er fri adgang 
til opgangen. Så lad os hjæl-
pes ad med, at holde øje med 
hvem der ødelægger de for-
skellige ting i Lunden. 
 
Nu mangler vi bare, at for-
året snart kommer her til 
Lunden, så vi kan være ude i 
de grønne områder. 

John 
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SE HER 
 
Brøndby Seniorkor og orke-
ster søger medlemmer, både 
til kor og orkester, gerne ef-
terlønsmodtagere og før-
tidspensionister. 
 
Vi øver hver fredag fra kl. 
12.00 - 13.30 på Brøndby 
Musikskole, Park Alle 287 
C. 
 
Når vi har øvet, drikker vi en 
kop kaffe. 
Vi har et godt kammerat-
skab. 
 

KOM NU UD AF BUSKEN! 
Vi mangler dig! 

 
Venlig hilsen 

 
Inge Olsen  
43 54 48 39 

 
Jytte Hansen D. 9. 

43 54 43 12 
 
Ps.: Vi mangler meget en pi-

anist. 
 

Hilsen Jytte 
 
 

 

 

UPS! UPS! UPS 
 
 
 
 
 
 
I sidste nummer, har der 
indsneget sig en fejl i Bør-
nequizzen, så den var umu-
lig at få til at gå op. 
 
Jeg beklager meget, og hå-
ber ikke, at det sker igen. 
Skulle uheldet være ude alli-
gevel, så skal I bare aflevere 
jeres løsning med en kom-
mentar om, hvor og hvad fej-
len evt. er. 
 
Blandt de indkomne løsnin-
ger for februar, (2 stk.) har 
vi trukket lod og vi siger til-
lykke til: 
 

1.  Jeanett Irsdal                         

2. Benjamin Hansen                          

Præmierne kan afhentes på 
kontoret, Daruplund 29, i 
kontortiden: tirsdag i lige 
uger, mellem 18.00 – 19.00 
 

Mvh. 
Conni



 6

Børnequizzen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    11 

 19     

  3   
 

Hjælp børnene med at anbringe de seks tal i de tomme felter, 
således at summen i alle rækker, vandrette og lodrette og de to 
diagonaler (fra hjørne til hjørne) i hvert tilfælde bliver 105. 
De tre tal, der allerede er anbragt, må ikke flyttes. 

 
Løsning indleveret af: ___________________________________ 
 
Min adresse i Lunden er: ________________________________ 

 
Aflever løsningen på kontoret, D.29, SENEST fredag den:  

30. marts klokken 18.00 
 

1. præmie: 50,00 kr. 
2. præmie: 30,00 kr. 
3. præmie: 20,00 kr. 

 

35  

27

51 

67

43 59 
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Voksen opgave 
 

Hvem, Hvad, Hvor? 
Kan du svare rigtigt på spørgsmålene, er du med i konkurren-
cen om 2 flasker rød- eller hvidvin. Sæt ring eller X ved dit svar 
og aflever senest: fredag den 30. marts kl. 18.00. 
 
1. Hvilken mølle sang John Mogensen om i 1971? 
 a.  Dybbøl mølle 
 b.  Kastels mølle 
 c.  Den gamle mølle 
 
2.  Hvad hedder Hilda og Keld Heicks datter? 

a.  Annette 
b.  Birgitte 
c.  Jytte 

 
3.  Hvor ligger Søren Kirkegård begravet? 

a.  København 
b.  Århus 
c.  Præstø 

 

4.  Hvad hed van Gogh til fornavn? 
a.  Vincent 
b.  Samuel 
c.  George 

 

5.  Hvem opfandt Tjæreborg Rejser? 
a.  A.P. Møller 
b.  Picasso 
c.  Eilif Krogager 
 

 
 
 
 

Navn: _____________________
 
Adresse: __________________ 
 

Afleveres 
senest: 
Fredag 
den 30. 
marts, kl. 
18.00 
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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. 



 9

Forslag til 
Kommuneplan 2001-2013 
Brøndby Kommune har nu 
lagt kommuneplanforslaget 
ud til offentlig høring. For 
Brøndby Strand-områdets 
vedkommende er der flere 
interessante ting. 
 

I juli 2000 vedtog Køben-
havns Amtsråd et tillæg til 
Regionplan 1997 for detail-
handel Det betød bl.a. at 
Brøndby Strand Centrum 
blev ophøjede til ”overordnet 
center” med mulighed for 
etablering af nyt butiksare-
al. 
 

Kvarterløftprojektet er nu i 
gang og indgår i flere hen-
seender i den nye kommu-
neplan. 
 

Der udlægges areal til opfø-
relse af kulturhus såvel som 
friluftsscene eller amfitea-
ter. 
 

Den sydlige vejbane på 
Strandesplanaden foreslås 
fjernet, på strækningen fra 
kirken og frem til Brøndby-
vester Boulevard. Dette be-
tyder forbindelse mellem 

centret og Esplanadebunden 
i samme niveau. 
 

Kommuneplanen indeholder 
forslag til en servicebus ba-
seret på en linieføring frem-
lagt af HT med timedrift 
som supplement til den eksi-
sterende busdrift. Linieførin-
gen tager hensyn til især 
bebyggelser med ældre, som 
derfor lettere kan komme 
frem mellem blandt andet 
ældrecentrene, indkøbs-
centrene, hjælpemiddelcen-
tralen og rådhuset.  
 

Umiddelbart ser man ikke 
store udsving i befolknings-
udviklingen, når man stude-
rer tallene for hele vor 
kommune. I hele kommunen 
bliver vi knap 500 færre 
borgere frem til år 2013.  
I Brøndby Strand kan man 
sige velkommen til lidt over 
1600 nye bysbørn, hvorimod 
i Brøndbyvester og -øster må 
man imidlertid sige farvel til 
godt 2000 borgere. I år 2013 
bor ca. 45% af borgerne i 
Brøndby Strand. 
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Børnesiden 
Præmierne 

Februar 2001 
 

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

 
1. præmie / 50 kr. 
Jeanett A. Irsdal 

Resenlund 12  
 
 

2. præmie / 30 kr. 
Benjamin Hansen 

Daruplund 69 
 
 

3. præmie / 20 kr. 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Tillykke til de 
dygtige vindere. 

 
Præmierne kan afhentes 

på afdelingskontoret i 
åbningstiden. 

 
Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned, 
ellers overgår de til Lun-

dens katte! 
 

Voksensiden 
Præmierne 

Februar 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Der var ingen rigtige løsnin-
ger i denne måned. 

 
Derfor ingen vinder. 

 
 
 
 
 

Navn: 
  
Adresse:  

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Præmien kan afhentes på af-
delingskontoret, tirsdag i lige 
uger mellem 18.00 og 19.00 

 
Præmien skal være afhentet 
inden 1½ måned, ellers over-
går den til Lundens mus. ☺ 
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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 
dagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje. 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

******** 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
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Fastelavnsfest
 
Vi vil gerne sige tak til jer al-
le sammen, for den store  
opbakning der var ved vores 
fastelavnsfest. 
 
Der var 47 tilmeldte børn, 
men det var vist ikke alle der 
kom, for vi havde slikposer i 
overskud. 
 
Vi fik taget en masse bille-
der, som kan ses på side 26 
og 27. 
 
Vi kunne godt tænke os, at I 
kom med nogle forslag eller 
idéer, til næste års fastelavn. 
Er der stemning for en tøn-
de til de voksne? Har I nogle 
forslag til nye konkurren-
cer? Så kom bare med dem. 
Send det med email til kon-
toret, eller smid en seddel 
derned. Så kigger vi på det. 
 
 
Til sidst vil vi gerne sige tak 
til Tinna, Birthe og John for 
deres store hjælp, samt til 
alle de ”usynlige” hjælpere, 
der var med til at kåre de 3 
bedst udklædte og alle dem 
der hjalp med oprydningen 
o.s.v. 
 

Vi håber, at se lige så mange 
til næste år: 
Søndag den 10. februar 
2002. 
 
På Børnefestkomitéens vegne 

Conni 
 

     

 
  
 

Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 

 
Jytte D.9 

43 54 43 12 
  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Voksen-løsning 
Februar 2001 

 
1.b – 2.b – 3.a – 4.a – 5.b – 6.b 
 
Desværre var der ingen vin-

der. 
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Vidste du, at du kan viderestille din telefon til en 
anden telefon eller mobiltelefon? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonnummer  = det telefonnummer som telefonen skal stil-
les om til. 

 
Videre stilling til anden fastnet telefon i Danmark er gratis. 
Videre stilling til Telia mobiltelefon:  kr. 1,00 pr. min. (hele 
døgnet) 
Alle andre mobilselskaber: kr. 1,75 pr. min.   
(mellem  kl. 19,30 og 08,00,  samt søn- og helligdage: halv 
pris) 

 

Obs. Obs. Obs. 
 

Den der ringer op, kan ikke høre at telefonen stilles om, så du 
kan roligt bruge videre stilling hvis du er i sommerhus eller 
lign. 

Helge 
 

 
Videre stilling af Lunden/Telia telefonen 
  
Aktivering: tryk * 21* telefonnum-
mer # 

 

Deaktivering: tryk # 21 # 
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Campingvogne - Trailere 
 

 
 
 
 
 
 

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

disse udelukkende må parkeres bestemte steder i 
Lunden. 

 
Pladsleje: kr. 120,- pr. år. 

 
 

 
 

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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Referat fra 
Bestyrelsesmøde 2/2001 

onsdag den 14. februar 2001 kl. 18:00 
 
D a g s o r d e n: 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev under-

skrevet og omdelt. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskabet var ikke færdigudarbejdet endnu. 
 
Pkt. 3 IT - tv & telefon 
3-1 Helge gav et kort referat af status lige nu. Flere og 

flere tilmelder sig stadig til både internet og telefon. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Alt er udlejet, og der er venteliste på sikringsrum. 
  
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Der er sendt brev ud til de 6 beboere, der for 10 år si-

den fik dispensation til at have 2 eller flere husdyr. 2 
beboere har reageret - da de kun har 1 husdyr tilbage. 

 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 23. januar 2001: Blev taget til efter-

retning. 
6-2 Kontorvagt den 6. februar 2001: Blev taget til efter-

retning. 
6-3 Kontorvagt den 6. marts 2001: Helge Sparlund. 
6-4 Kontorvagt den 20. marts 2001: René Sahlberg. 
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Pkt. 7 Møder - evt. referater 
7-1 Afholdelse af 1. søndag i advent. Vi dropper det og 

venter, om vi får nogen reaktion. Vi ønsker dog at bi-
beholde traditionen med lys på træet. 

 Det undersøges, om der findes mulighed for at opsæt-
te et nyt træ hvert år, da det eksisterende er sygt, og 
det menes, at jordbunden er for dårlig, så et træ på 
det her sted ikke kan eksistere. Det overvejes, om der 
er andre muligheder, f.eks. opsætning på en gavl eller 
lignende. Bent Pedersen undersøger, hvad Arbejdstil-
synets regler er for montering med hjælp fra vores 
egne folk. 

 
 Birthe har efterløbende undersøgt, om vi hvert år 

gennem kommunen kan få leveret et ca. 3 m højt træ 
mod betaling. (Rødgran 110,00 kr.  Ædelgran 
375,00). Der bliver sagt, at det nok kan lade sig gøre. 
Vi skal bare huske at blive skrevet på institutionernes 
liste inden 15. september. 

 
7-2 Informationsmøde om kvarterløft. John orienterede 

om mødet. 
7-3 Der blev fastlagt et ekstraordinært bestyrelsesmøde 

til lørdag den 5. maj. 
7-4 Møde med afdelinger under Frederiksberg. John og 

Birthe deltog og refererede, at vi ikke havde de store 
problemer i forhold til de andre afdelinger. 

7-5 Møde med ”søster”-afdelinger afholdes onsdag den 
21. februar 2001. 

7-6 Møder i Lejerbo Brøndby. Referatet blev taget til ef-
terretning. 

7-7 Møde i De 8 den 15. jan. 2001. Referatet blev taget til 
efterretning. 

7-8 Møde i De 8 den 12. februar 2001. John deltog, da han 
har overtaget pladsen efter Leif. 

 
 Der afholdes Repræsentantskabsmøde i Lejerbo 

Brøndby den 27. marts 2001. 
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Pkt. 8 Diverse meddelelser 
8-1 Anett Friis holder op på Frederiksberg-kontoret. 
8-2 Takkebrev fra beboer til John og Helge. vedr. indførel-

se af telefon og internet. De har været utrolig hjælp-
somme, og vi har sparet mange penge ved ikke hele 
tiden at skulle have konsulent på. 

8-3 Gennemgang af kursus den 26-28. januar. Niels, Re-
né, John og Birthe deltog. Det var et godt 
kursus - både lærerigt og fornøjeligt. 

8-4 Forslag til kommuneplan 2001-2013. Forslaget blev 
taget til efterretning, dog gennemgår John forslag 
for at se om der er noget der direkte berører Lunden. 

 
Pkt. 9 Varmemestersager 
9-1 Budget og vedligeholdelsesskema blev gennemgået 

og reguleret. 
9-2 Parkeringspladser / skilte i Lunden. Niels har talt 

med en bekendt hos politiet. Vi forsøger at få et møde 
i stand med vejingeniør og politi. 

9-3 Ældrebolig, R.6 – 1. års eftersyn. Vi afventer bygge-
regnskab. 

9-4 VVS tilkaldt den lør. 16. dec. / regning 
 Vi betaler ikke regninger, hvis beboerne selv har til-

kaldt VVS-firmaet. Dette er for længst meddelt firma-
et. 

9-5 Aktivitets- og selskabslokaler. 
 Det er konstateret, at skakklubben ikke overholder 

reglerne om at lukke og gå kl. 22. Vi tilskriver dem. 
Siden hen er de blevet sagt op, da de var der kl. 2 om 
natten, og nogle beboere i blokken føler sig generet af 
røg og støj. 

9-6 Forbrug. Forbrug på el, varme og vand blev gennem-
gået. 

 
Pkt. 10 Klager 
 Der forelå inden klager. 
Pkt. 11 Ansøgninger 
Ingen. 
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Pkt. 12 Eventuelt 
Intet 
 
Næste møde er tirsdag den 13. marts 2001. 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pris pr. stk. 1 kr. 
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Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02 
 

 

Større mængder storskrald 
- skal anbringes i container bag vaskeriet! 

Nøgle til containeren kan lånes på varmemesterkon-
toret 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 op-

stillet ved hver anden blok !!! 
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 Vittigheder 
 

 

- Herbert, jeg har givet dig de bedste år af mit liv. 
- Ja, og jeg har givet dig de bedste sider i mit checkhæfte, Al-
vilda. 
 
Hvorfor kan man nu ikke længere få isterninger i Århus? 
Hende, der havde opskriften, er død. 
 
- Vi har en blind passager ombord, hvad gør vi? 
- Smid ham overbord, som vi plejer. 
- Javel, hr. kaptajn. 
Lidt efter: 
- Nu har jeg smidt ham overbord, hr. kaptajn, men hvad skal 
jeg gøre med hans hvide stok? 
 
- Hr. betjent, hr. betjent, der står en nøgen mand i vinduet 
derovre. 
- Jeg kan altså kun se hans ansigt og skuldre. 
- Nå, så prøv lige at klatre op på stigen her, så skal du se. 
 
- Godmorgen, hr. Hvad ønsker De til morgenmad? 
- Jeg vil gerne bede om to kogte æg. Det ene næsten råt og det 
andet kogt så meget, at det er stenhårdt. Desuden vil jeg ger-
ne have noget bacon, der er brændt på, men koldt, lidt branket 
toastbrød, smør direkte fra fryseren og endelig en kop lun-
ken, tynd kaffe. 
- Det er jeg bange for, vi ikke kan klare, hr. 
- Nå, det fik jeg ellers i går. 
 
Hvad er den dårligste del i en bil? 
Gearet, for det skal hele tiden skiftes. 
 
Hvad er forskellen på en ble og en børnehave? 
Børnehaven er til børnenes fordel, bleen er til deres bagdel. 
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Læserbrev 
 
Her er en lille kommentar til 
bestyrelsen vedr. deres be-
slutning om, at ændre på 
antallet af vaskemaskiner 
på vaskeriet til 10 i stedet 
for 12. Jeres argument er, at 
der nu er 200 husstande i 
Lunden der har vaskema-
skine. Der er stadigvæk over 
100 husstande der ikke har 
vaskemaskine. 
 
Da en del af disse husstande 
er blandt det arbejdende 
folk, vasker vi på de samme 
tidspunkter og der er derfor 
ofte lang kø for at komme til 
vaskemaskinerne. Dette vil 
kun blive værre, hvis antallet 
af vaskemaskiner bliver 
mindre. 
 
Jeg mener ikke at argumen-
tet med, at der er 200 hus-
stande der nu har vaskema-
skine er godt nok. I forvejen 
er åbningstiden blevet ned-
sat i weekenderne.  
 
Jeg kan i øvrigt ikke forstå, 
hvorfor vaskeriet skal være 
lukket. Vi har jo et kortsy-
stem til at komme  

 
ind i vaskeriet. Principielt 
kunne vaskeriet have åbent 
hele døgnet bortset, fra den 
tid det tager at gøre rent mv.  

MVH 
Marianne Nielsen 
Resenlund 4, 3.mf. 

 
 
 
 
 

 

Opfordring 
 

Vi opfordrer igen beboere i 
Resenlund 10, samt med-
lemmer og gæster til klub 
”Tømmermændene”, at par-
kere på den store P-plads 
ved postkassen (R. 12-14) 
Det kniber gevaldigt med 
pladsen ved R. 2 – 8. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Svar om vaskeriet 
 
Tak for dit indlæg om vaske-
riet. 
 
Afdelingsbestyrelsen har 
ikke taget stilling til antal-
let af maskiner, men man 
har besluttet at indhente 
priser på 8 maskiner, 6 tør-
retumbler og 1 centrifuge til 
brug for budgettet. 
 
Der er ca. 200 boliger i Lun-
den der har egen vaskema-
skine, og der kommer hele 
tiden flere til. Det betyder 
også, at vaskeriet bliver 
mindre og mindre brugt, og 
dermed er der en maskinka-
pacitet der ikke bliver ud-
nyttet. 
 
Der er i øjeblikket 10 “små” 
og 2 “store” maskiner. 
Vi har gennem målinger set, 
at vaskeriet er brugt ca. 
3.000 gange * i det forløbne 
kvartal. Vaskeriet har åbent 
95 timer om ugen, så der er 
en maskinkapacitet på 
1.140 timer, og hvis en vask 
i gennemsnit tager 70 mi-
nutter, så er der ca. 977 
vasketure om ugen, så det 
burde nok væ- 

 
re muligt at få vasket uden 
at stå i kø. Men selvfølgelig 
er der spidsbelastninger. 
Det er i gennemsnit 234 
gange om ugen der vaskes. 
Det er ikke engang en ud-
nyttelse på 25 % af kapaci-
teten i vaskeriet i dag. Med 
et antal på kun 10 maskiner, 
vil der med nuværende antal 
vasketure være en udnyttel-
se på under 30%. 
 
I den sidste uge er jeg gået 
forbi vaskeriet på forskellige 
tidspunkter om aftenen, og 
det er ikke mange jeg har 
set i vaskeriet. 
 
Om vaskeriet evt. skulle ha-
ve åbent hele døgnet kan jo 
altid diskuteres, men helt 
ærligt, hvor mange tror du 
der ville vaske midt om nat-
ten – 1 eller 2 om ugen? El-
ler vil vi blive plaget af hær-
værk m.m. 
 

Med venlig hilsen 
John 

 

* Antal gange er lig med en 
vask med tørretumbler. 
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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 
 

 

TELIA KUNDECENTER 
Nogle beboere har været i tvivl om hvor man skul-
le ringe hen hvis der har være fejl på telefonlini-
en, internet eller på mobilen, eller man ønsker 
hjælp til noget vedr. ovennævnte. 
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 
 



 24

Læserbrev: 
 
Til afdelingsbestyrelsen! 
 
Jeg vil gerne hermed gerne 
sige tak for det store arbej-
de, der er lagt i for at få den 
nye telefoncentral i gang. 
 
Tak, må vel især rettes til de 
herrer: Frimann – Sparlund, 
for deres indsats hermed. 
 
Det fungerer godt, tak for 
indsatsen. 
 

Venlig hilsen 
Erich Møller 

R. 2, 2.th. 
 
 
 
 
 
 
Vi har lavet en hjemmeside, 
der oplyser om pasning og 
pleje af potteplanter. 
Adressen er: 
 
www.kenti.dk 
 

Med venlig hilsen 
Kenneth Westergaard og Ti-

na Jensen 
D. 21 

Redaktøren har modtaget 
månedens rose, som jeg er 
blevet bedt om, at uddele til 
Helge og især John, som tak 
for deres tålmodighed og 
hjælpsomhed med en gam-
mel (og lettere forkalket) 
beboer. 
 

Jytte, D.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John Frimann får nyt mo-
bilnummer den 10. marts 
2001. 
 

Det nye mobilnr. er: 
 

29 72 00 30 
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Kære Pensionist i 

Lunden 
 

Har du hørt om ”ÆldreCaféen” 
 
Samlingsstedet for pensionister og efterlønsmodtage-
re boende i Daruplund og Resenlund. 
“Ældre Cafeen” er en forening direkte under afde-
lingsbestyrelsen i Lejerbo afd. 157. 
 
Vi er ca. 30 medlemmer i alderen fra omkring 55 til 85 
år. Vi mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i sel-
skabslokalerne Daruplund 69 til hyggeligt samvær, 
samt ind i mellem til forskellige arrangementer, af en-
ten oplysende eller festlig karakter. 
 
Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rime-
lige 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: leif.refdal@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Billeder fra Fastelavn på 
Langbjergskolen 
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Flere vittigheder 
 

 
 
- Skat, hvad ville du gøre, hvis du fandt mig i seng med en an-
den mand? 
- Jeg ville skyde hans førerhund og banke ham med hans hvide 
stok. 
 
Hvad er forskellen på mænd og kvinder? 
Kvinder vil have en eneste mand til at opfylde samtlige af de-
res behov. Mænd vil have samtlige kvinder til at opfylde deres 
eneste behov. 
 
Hvem spiser mest, de hvide eller de sorte får? 
Det gør de hvide, for dem er der flest af. 
 
- Undskyld, men Deres mand er lige forsvundet ned under 
bordet. 
- Nej, faktisk er han lige kommet ind ad døren. 
 
Hvad er forskellen på en fødsel og en mand? 
Det ene kan være meget smertefuldt, næsten uudholdeligt. 
Det andet er bare at føde et barn. 
 
Manden kommer beruset hjem ud på natten: 
- Hvad er det for en tid at komme på? 
- Jamen, skat, jeg har købt noget til huset. 
- Ih, hvor herligt. Hvad købte du? 
- En omgang. 
 
- Lille Ole, ved du, at hver gang, jeg trækker vejret, dør et 
menneske et eller andet sted. 
- Du har ikke overvejet at børste tænder, hr. lærer? 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståe-
de skader uden for nor-
mal arbejdstid, samt lør-
dag/søndag og helligdage, 
kontaktes varmemesteren 
(tlf. 43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (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 rekvire-
res i nødstilfælde 

Varmemester 
Bent Pedersen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 

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

 

 

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,- 

 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

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

med syn af lejligheden. 
 

Henvendelse til afdelingsbe-
styrelsen 
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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 

installation: 
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 
***************************************************************** 

 

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

 

Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82 
E-mail: conni.sparlund@lundens.net 

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. Offentlig-
gjorte 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: 29 72 00 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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