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Redaktørens side 
 
Tak for alle jeres løsninger i denne måned. Det var helt skønt, 
at der var noget at ”vælge” i mellem. Denne måned trækker vi 
lod om 2 X 2 flasker vin i voksen opgaven, da der ikke var en 
vinder sidste måned. 
Så fat lommeregneren og tæl påskeæg.  
 
HUSK, at aflevere jeres indlæg eller løsninger, senest den dag 
der er deadline klokken 18.00 på kontoret, D. 29. 
 
Har I computer, kan I sende jeres indlæg som vedhæftet fil til: 

conni.sparlund@lundens.net 
 

Til sidst vil jeg ønske jer alle, en rigtig god påske. 
 

Conni 
 

 
 

Næste deadline: 
fredag d. 4. maj, klokken 18.00
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Johns klumme
Kvarterløft er nu kommet i 
gang. Der har været møde i 
de forskellige grupper. I 
gruppen om ”sundhed m.m.” 
er der alene 42 medlemmer. 
Der er kommet mange for-
skellige forslag frem, som 
nu skal bearbejdes. 
 
I forbindelse med at Borg-
mester Kjeld Rasmussen var 
i tv om støjen fra Holbæk-
motorvejen, fik vi også en 
henvendelse fra familien 
Kracht om støj fra S-togene. 
Kanal 2 – Lokalrapporten – 
var ude og lave nogle opta-
gelser omkring problemet. 
På borgermødet om kvarter-
løft lovede Borgmester Kjeld 
Rasmussen så, at han ville 
tage problemet med, når han 
skulle til møde i Trafikmini-
steriet om støjproblemerne i 
kommunen. I kommunens 
trafikplan afviste man tage 
støj-proble-merne med, så 
afdelingsbestyrelsen har og-
så sendt et brev til Banesty-
relsen (se andet sted). 
 
Der holdes ordinært afde-
lingsmøde den 15. maj 2001 
på Langbjergskolen. Bud-
gettet er nu forhandlet på 
plads, så det kan forelægges 

for beboerne. I budgetfor-
slaget er der indregnet en 
huslejeforhøjelse på 2,51 % 
eller 12,59 pr. m2 pr. år. Men 
der vil selvfølgelig bliver re-
degjort nærmere for det. 
Vi regner med, at den offici-
elle indkaldelse til afde-
lingsmødet bliver omdelt 
omkring medio april i år. 
 
P-skilte i Lunden. Vi har haft 
møde med Politiet og 
Brøndby Kommune omkring 
parkering og skilte i Lun-
den. Efter politiets mening 
så skal der ændres en del i 
opstregninger og skilte – 
også omkring vores pladser 
til campingvogne. Vi er ved 
at få indhentet et overslag 
på udgifterne til ændringer-
ne. 
 
Lejerbo Brøndby holdt ordi-
nært repræsentantskabs-
møde den 28. marts. De tre 
afdelingers regnskaber blev 
godkendt, ligesom budget-
terne for afd. 90 og 94 blev 
godkendt. Budgettet for vo-
res afdeling blev også god-
kendt under forudsætning 
af, at afdelingsmødet også 
godkender det. 
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Boligorganisationen Lejerbo 
Brøndby barsler med et blad, 
der skal udkomme i alle tre 
afdelinger. Det er meningen 
at der skal udkomme 3-4 
blade som forsøg i løbet af 
det kommende år. Der er 
nedsat et redaktionsudvalg 
bestående af Leif Refdahl 
(org), Asmus Sørensen (90), 
Bodil Svane (94) og John 
Frimann (157). Det første 
nummer er planlagt til at 
komme medio april. 
 
Brøndby Kommune har 
holdt et møde med boligsel-
skaberne, da der i november 
1998 er indgået frivillig af-
tale mellem staten og kom-
munerne om afvikling af 
brug af pesticider. Formålet 
at beskytte grundvandet og 
dermed drikkevandet. Der 
vil være et total ophør den 1. 
januar 2003. Der er pt. på-
vist 7 slags pesticider i 
grundvandet i Brøndby og 
man søger i dag efter 57 for-
skellige slags i hver boring. 
Det største problem med 
ukrudt er på fragmenteret 
belægninger. 
 
Afdelingsbestyrelsen har 
sendt breve til de beboere 
der stod noteret med 2 eller 
flere husdyr, da det næsten 

er 11 år siden afdelingsmø-
det vedtog, at man kun måt-
te have et husdyr pr. lejemål. 
Dette har givet nogle afmel-
dinger, da der var nogen der 
havde glemt at afmelde et 
husdyr. 
Der er nu kun to lejemål i 
Lunden der har 2 husdyr. 
 

Med venlig hilsen 
John 

 
 
 
 
 
 

Løsninger – marts måned: 
 

Børn: 
En af løsningerne: (Der er 
flere måder at gøre det på) 

 

27 – 67 - 11 
19 – 35 - 51 
59 – 03 – 43 

 
Voksne: 

 

1a – 2a – 3a – 4a – 5c 
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www.netborger.dk 
 
På Internettet har man 
mange ting man kan få om-
lysninger om. Kommuneda-
ta har en hjemmeside: 
Netborger.dk 
 

Der kan man få næsten alt 
at vide. 
 
Vision 
Med internettjenesten Net-
Borger.dk vil KMD (Kom-
munedata) være med til at 
sikre, at det bliver enkelt og 
let for borgerne i Danmark, 
at få adgang til selvbetje-
ningsservice, personlige da-
ta og informationer inden-
for det offentlige. 
 
Etik 
De informationer, der gives 
på NetBorger.dk, skal støtte 
og ikke erstatte de informa-
tioner, som findes på de 
kommunale hjemmesider. 
Det er gennem et nært sam-
arbejde med kommunerne 
og andre offentlige udbyde-
re, at KMD ønsker at sikre 
borgerne en nem og hurtig 
adgang til personlig betje-
ning indenfor det offentlige. 
 

NetBorger.dk arbejder for, 
at indholdet altid er af den 

højest opnåelige kvalitet. 
Det sikres ved, at informati-
onerne altid leveres af de 
mest kompetente indenfor 
offentlig service. Kravene til 
informationsleverandørerne 
er desuden levering af tek-
ster i et let forståeligt og 
brugervenligt sprog samt 
jævnlig opdatering. 
 
KMD bestræber sig på, at 
personlige oplysninger 
håndteres med en høj grad 
af sikkerhed. KMD er for-
pligtet til ikke at videregive 
oplysninger uden samtykke, 
med mindre det er tilladt i 
henhold til gældende lovgiv-
ning. 
 

Sponsorer eller reklamer på 
Netborger.dk vil altid op-
træde synligt, så de let kan 
identificeres. Eventuelle re-
klamer vil altid have relation 
til de informationer, der lig-
ger på NetBorger.dk. 
 

Den Fælles Pinkode 
NetBorger.dk tilbyder dig 
nu en ny og unik pinkode. 
Pinkoden bliver i fremtiden 
din personlige adgang til 
mange offentlige selvbetje-
ningsmuligheder. 
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Du skal bl.a. bruge pinko-
den, når du henter personli-
ge data og indberetter nye 
data til folkeregistret. Med 
pinkoden sikrer du bl.a. at 
uvedkommende ikke har 
adgang til dine oplysninger. 
Bestil allerede i dag din egen 
personlige pinkode på Flyt-
teguiden. 
 

Vær med til at præge udvik-
lingen af Borgerservice på 
Internettet! 
KMD ønsker at levere bedre 
service til borgerne ved at 
udvikle løsninger med sik-
kerhed, sammenhæng og 
service. 
 

Vores løsninger skal leve op 
til borgernes behov og for-
ventninger. Derfor opretter 
vi et borgerpanel, der skal 
diskutere og evaluere Bor-
gerservice på Internettet. 
 

Vi har brug for dig til at te-
ste vores ideer, websider og 
løsninger. 
 

Du kan få mere information 
og melde dig til på: 
http://www.netborger.dk 

Nye blanketter på 
NetBorger.dk! 
Antallet af blanketter er nu 
udvidet med området "Fami-
lieydelser". Her finder du 
blanketter vedrørende bør-

netilskud, adoptionstilskud, 
underholdsbidrag m.v. 
 

Læs mere på: 
http://www.netborger.dk/ 
blanketter.asp 
 

Søgning på NetBorger 
Du kan også søge oplysnin-
ger på tværs af alle hjemme-
sider i stat, amt og kommu-
ne - direkte fra  
www.NetBorger.dk 
NetBorger har netop indgå-
et en aftale med Statens In-
formation om brug af  
"Detoffentlige.dk" som sø-
gemaskine. Det er redaktio-
nen af Danmark.dk i Statens 
Information, der står for sø-
gemaskinen. 
 

Du finder søgefeltet i toppen 
af NetBorger-siderne. 
 

Pensionsberegning 
Med "Pensionsberegning" 
kan du beregne størrelsen af 
din førtids- eller folkepensi-
on. Beregning af pension er 
ikke helt enkel, men Pensi-
onsberegning på NetBor-
ger.dk tager højde for langt 
hovedparten af de faktorer, 
der har betydning for det 
endelige pensionsforløb. 
Herunder arbejds- og rente-
indtægter, samt forhold 
omkring civilstand. Selv om 
beregningerne er komplice-
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rede, får du med Pensions-
beregning en nem og over-
skuelig mulighed for at 
planlægge privatøkonomien 
i den tredje alder. 
 

Flyt hjemmefra med 
Flytteguiden 
Skal du flytte ? Så lad ”Flyt-
teguiden” på NetBorger.dk 
række dig en hjælpende 
hånd … 
Flytteguiden er NetBor-
ger.dk’s seneste skud på 
stammen af selvbetjenings-
løsninger. Med Flytteguiden 
kan du melde adresseæn-
dring til folkeregistret, pri-
vate virksomheder og sende 
din nye adresse til både fa-
milie og venner direkte on-
line. En overskuelig "Huske-
liste" fører dig sikkert i 
gennem hele flytteforløbet, 
og skal du også have fat i et 
flyttefirma eller have check-
et økonomien – så klik ind 
på Flytteguiden. 
 

Tjenester på NetBorger.dk ! 
"Fripladsberegning" 
- Beregn dit tilskud til bør-
nepasning. 
 

"Pensionsberegning" 
- Beregn din pension. 
 

"Boligstøtteberegning" 
- Beregn din boligstøtte. 
 

"Flytteguiden" 
- Skal du flytte ? Så lad Flyt-
teguiden række dig en hjæl-
pende hånd. 
 

"KommuneFakta" 
- Sammenlign de danske 
kommuner på tværs af nøg-
letal. 
 

"Vurderingsfortegnelsen" 
- Se hvad din - eller din na-
bo's ejendom er vurderet til. 
 

"Din ejendom på nettet" 
- Registrerede oplysninger 
på dine ejendomme. 
 

"Blanketter" 
- Hent de mest almindelige 
offentlige blanketter. 
 

"Din kommune" 
- Oversigt over de kommuna-
le hjemmesider. 
 

"Links til det offentlige" 
- Oversigt med links til rele-
vante offentlige myndighe-
der. 

Se mere på: 
http://www.netborger.dk 
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Til salg: 
 
Lille pigecykel, 8-10 år, mo-
del Winter til salg. 
 
Pæn og velholdt, sælges for 
500 kr. 
 
Henvendelse: 
 

Mette E. Nøddegaard Idorn 
Resenlund 6 1.tv 
Tlf: 43 53 96 98 

Mobil: 28 34 68 18 

 
 
 
 

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

Jytte D.9 
43544312 
 
 
 

 

  
 

 

           

             

H U S K! 
 

Afdelingsmødet holdes 
tirsdag den 15. maj 2001 kl. 18:30 
i teatersalen på Langbjergskolen. 
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Held 
og 
lykke 

Børnequizzen 
 
 
 

IS 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

HALS 
 

 
 
Kan du indsætte følgende 5 
ord i kæden: 
 
SKAB – VEJR – GAL –  
VINTER – HANE 
 
Men i en anden rækkefølge, 
således at hvert ord, du ind-
sætter i kæden, kan kædes 
sammen med det foregående. 
EKSEMPEL: SPILLE – KAS-
SE – MANGEL – FULD – EN-
DE – VÆG – TAVLE kan kæ-
des sammen således: spille-
kasse – kassemangel – man-
gelfuld – fuldende – endevæg – 
vægtavle. 

 
 
 
Løsning indleveret af: _______________________________________ 
 
Min adresse i Lunden er: ____________________________________ 
 
Aflever din løsning på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 

4. maj, klokken 18.00

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr. 
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Voksen opgave 
 
 

Hvor mange æg er der i denne Lundexpres? 
 
Kan du finde det rigtige antal, er du med i konkurrencen om 2 
flasker rød- eller hvidvin. Sæt ring eller X ved dit svar og aflever 
senest: fredag den 4. maj, kl. 18.00. 
 
Du skal ikke tælle dem på forsiden med. 
 

          
 
1.  Jeg mener der er: 10 påskeæg 
 
2.  Jeg mener der er: 24 påskeæg 
 
3.  Jeg mener der er: 29 påskeæg 
 
4.  Jeg mener der er: 37 påskeæg 
 
5.  Jeg mener der er: 45 påskeæg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn: ____________________ 

 
Adresse: __________________ 
 

Afleveres 
senest: 
Fredag 
den 4. maj 
kl. 18.00 
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Brev til Banestyrelsen, ang. S-togs støj: 
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Svar fra Banestyrelsen: 
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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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Regninger for Internettet 
Så kom regningerne fra Te-
lia – Stofa for de første 3 
måneder. 
 
Der var enkelte der ringede 
og spurgte til noget vedr. 
deres regning, men det lader 
til at de fleste har forstået 
deres regning. 
 
Der er endnu engang grund 
til at anbefale dem der ikke 
har ændret deres abonne-
ment fra den lille pakke til 
den nye 60 MB. pakke, at 
gøre det. Skifter man til den 
nye pakke kan man max. 
komme til at betale kr. 200 
pr. måned, med mindre man 
downloader over 4 GB. Er du 
i tvivl om hvor meget du har 
downloaded kan du gå ind 
på siden: 
http://www.opslag.stofanet.dk/ 
hvor du, hvis du følger an-
visningen, kan se hvor me-
get du har downloaded. 
 
På opslaget bruges byte, så 
hvis der står følgende: 
62.914.560 byte – så er lof-
tet på 60 MB. på den nye 
pakke nået. 
 
Flere har spurgt om hvor 
meget en MB. er: 

 
1 Kilo Byte (KB) =  
1.024 bytes 
 

1 Mega Byte (MB) = 
1.048.576 bytes 
 

1 Giga Byte (GB) = 
1.073.741.824 bytes 
 
Forsiden på lundens hjem-
meside som du kan se på 
adressen:  
http://home11.inet.tele.dk/Lunden 
 

fylder for eksempel 7 KB. 
hvorimod sider med billeder 
på fylder en del mere. 
 

Hvis du vil vide mere, så fin-
des der et Edb-lektion på 
følgende adresse: 
http://www.it-leksikon.dk/ 
 
Vi er pr. 1 marts  217 der er 
tilmeldt telefonaftalen og 
132 der er tilmeldt interne-
taftalen. 
 
I løbet af de næste 14 dage 
får vi yderligere en 2 MB. 
forbindelse så vi samlet har 
en 10 MB. forbindelse, så 
der er ikke noget at sige til 
at det går stærkt. 

Helge 
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Børnesiden 
Præmierne 

Marts 2001 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Jonas Due 

Daruplund 59  
 

2. præmie / 30 kr. 
 

Stephanie Irsdal 
Resenlund 12  

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Alexander Simonsen 

Daruplund 33 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 

Marts 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Tak for de mange løsninger i 
denne måned. Da der ikke var 
en vinder i sidste måned, har 
vi trukket 2 denne gang. 
 

Vi siger derfor tillykke til: 
 

Anette Børgesen 
Daruplund 27 

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
Berit Thomassen 

Daruplund 29 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
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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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. 180,- 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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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 3/2001 
tirsdag den 13. marts 2001 kl. 18:00 

 
 
 

Til stede: John Frimann, Niels Husum, René Sahlberg, Helge 
Sparlund, Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe 
Ketterle. 

 
 

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 Budgetmøde den 21. feb. 
 Revideret budget udsendes. 
2-2 Budgetoversigt 
 Blev taget til efterretning. 
2-3 Opgørelse for år 2000 for beboerrådgiverne og Grøn 

Guide 
 Der har været en samlet omsætning på 720.000 kr. 

af Byudvalgets midler. 

 
 

Pkt. 3 IT - tv & telefon 
3-1 Helge gav en kort redegørelse for nuværende status . 

Der er stadig flere, der tilslutter sig til aftalen. 
 
 

Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Alt er udlejet. 

Det påtænkes at indrette rum i blok 2 ved siden af 
ældreboligen til møderum for Natteravnene. 

 
 

Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Siden reglerne om kun at have et husdyr i hvert le-

jemål blev vedtaget for 10 år siden, hvoraf det frem-
gik, at de lejere, der havde 2 husdyr , måtte bibeholde 
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dem til de døde, er der kun 2 lejemål tilbage, der har 
tilladelse til at have 2 husdyr. 

 
 

Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 20. februar 2001 
6-2 Kontorvagt den 6. marts 2001 
6-3 Kontorvagt den 3. april 2001 – Birthe/René. 
6-4 Kontorvagt den 17. april 2001 – René/Birthe. 
 Ændring af kontorvagt den 20. marts - Niels. 
 Kontorvagtskemaerne blev gennemgået, og de 

kommende vagter fordelt. 
 
 

Pkt. 7 Møder - evt. referater 
7-1 Afdelingsmøde den 15. maj 2001. 
 Oversigtsliste over hvem, der gør hvad blev gennem-

gået. 
7-2 Repræsentantskabsmøde Lejerbo Brøndby tirsdag 

den 27. mar. 2001. 
7-3 Møde med ”søster” afdelinger. 
 Referatet blev uddelt og taget til efterretning. 
7-4 Bestyrelsesmøde Lejerbo Brøndby 21/2. 
 Blev taget til efterretning. 
7-5 Bestyrelsesmøde Lejerbo Brøndby 28/2. 
 Referatet var vedlagt dagsordenen og blev taget til 

efterretning. 
7-6 Møde om håndværkere onsdag den 21. marts 2001. 
 Alle 3 afdelinger i Lejerbo Brøndby var indkaldt. Re-

ferat følger. 
7-7 Temamøde om IT (Lejerbo-Frederiksberg) tirsdag 

den 3. april 2001. 
 Birthe, Helge og John deltager. 

7-8 Borgermøde om kvarterløft. 
 Dialoggruppen holdt møde den 20. februar 2001, 

hvor John deltog. Referatet blev taget til efterret-
ning. 

 
7-9 Møde om Legionella-bakterier. 
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 Brøndby Fjernvarme har inviteret til møde om oven-
nævnte emne torsdag den 5. april 2001. Helge, Bent 
P. og Erik deltager. 

7-10 Workshop om at fremme integration den 24. marts 
2001. Niels deltager. 

7-11 Møde om Pesticidfri pleje - grønne arealer. 
 Teknisk forvaltning havde inviteret til møde den 20. 

marts, hvor konsulent Christian Larsen fra Forsk-
ningsinstituttet for Skov og Landskab var fore-
dragsholder. 4 funktionærer og John deltog. 

7-12 Møde i De 8 den 12. marts 2001. 
 Referatet blev taget til efterretning. 
7-13 Referat fra De 8 den 12. februar 2001 var udsendt. 
 Referatet blev taget til efterretning. 
7-14 BL 9. kreds indbyder til miljø-temadag lørdag den 7. 

april 2001 i Roskilde: Der er ingen deltagelse herfra. 
 
 

Pkt. 8 Diverse meddelelser 
8-1 Drøftelser med Afd. 90 om forskelligt. 
 Blev taget til efterretning. 
8-2 Støj fra S-togene. 
 Der er skrevet brev til Banestyrelsen vedr. støj fra 

Køge Bugt Banen med kopi til Borgmester Kjeld 
Rasmussen og Lejerbo. 

8-3 Ansøgning til Lejerbo om penge 
 ÆldreCafeen søger om tilskud fra Hovedselskabets 

pulje til aktiviteter i Ældre Cafeen og Børnefestko-
miteen. Ansøgningen er lagt til side, da vi har fået 
tilskud tidligere. 

 
 

Pkt. 9 Varmemestersager 
9-1 Legepladser. Regning på legepladseftersyn fra kon-

sulentfirma forelå. 
 Legepladsudvalget holder møde mandag den 26. 

marts og gennemgår fejl og mangler ifølge rappor-
ten. 
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9-2 Møde om P-skilte med Politi og Brøndby Kommune 
onsdag den 14. marts 2001. Bent, Niels og John del-
tog for at drøfte parkerings-forholdene i “Lunden”. 

9-3 Aktivitetslokaler. 
 Da lokalerne ikke bruges ret meget efter formålet, 

overvejes det, om der er andre muligheder for brugen 
af dem. 

9-4 Møde med Hjælpemiddelcentralen. 
 Der har været afholdt møde på grund af, at badevæ-

relsesstandarden ikke er den samme som andre ste-
der i Lunden, der hvor kommunen skal betale udgif-
ten (ældre, handicappede m.m.). Vi forsøger at få 
dem til at bruge de samme håndværkere som hos os. 

9-5 Klage over badeværelsesdør i blok 2. 
 Sagen blev behandlet, og John tilskriver lejeren. 
9-6 Den nye købmand. 
 Funktionærerne har klaget over parkering og oplag-

ring af affald. Helge og John snakker med ham i for-
bindelse med, at man vil byde ham velkommen i 
“Lunden”. 

9-7 Klage til NESA om manglende lys. 
 NESAs kundekontor lover at tage sig af det. 
 Indgangsdør i D 59 vil ikke lukke. 
 Helge gjorde opmærksom på artikel i Boligen vedr. 

afløb samt annonce fra Clorius vedr. opsætning af 
vandmålere. 

 
 

Pkt. 10 Klager 
10-1 Påtale fra Lejerbo til lejer i blok 2 på grund af stø-

jende adfærd med advarsel om, at gentagne husor-
denovertrædelser kan medføre ophævelse af lejeafta-
len. Faktura på reparation af lampe i opgangen samt 
ødelagt entredør vil blive tilsendt. 

10-2 Klage over støjende børn i blok 7 tidligt om morge-
nen og sent om aftenen. Helge og  John går op og ta-
ler med beboerne. 

10-3 Påtale til lejer i blok 9 over lagen i vindue. 
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 Der er sendt brev til lejeren, og det kontrolleres, om 
forholdene er udbedret. 

 Der gøres ligeledes opmærksom på, at luftning af 
sengetøj og tøjtørring kan ske på altanen, men det 
skal ske sådan, at det ikke kan ses fra anlæg eller 
vej. 

 
 

Pkt. 11 Ansøgninger 
Der var ingen. 

 
 

Pkt. 12 Eventuelt 
Det blev drøftet under de relevante punkter. 

 
 

  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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Vandspild. 
 
Vandpriserne stiger hvert år, og vand er nu ved at være dyre 
dråber. Prisen for koldt vand er oppe på 3 øre pr. liter. Varmt 
vand koster ca. det dobbelte. Det lyder måske ikke af meget, 
men som bekendt ”mange bække små, gør en stor å”   
 
Hvis du er med til at spare på vandet, er du derfor med til at 
holde huslejen nede, for det er os selv der betaler for vand-
spild. 
 
Nedenfor kan du se hvor meget det koster, hvis du bare lader 
vandet løbe, eller hvis der er noget galt med dine vandinstalla-
tioner. 
 
 Pris pr. år 
Børster tænder 2 x 1 min. om dagen med lø-
bende vandhane 

78 kr. pr. per-
son 

Skræller kartofler med løbende vandhane 1 
gang pr. dag 

234 kr. pr bo-
lig 

Går i karbad hver dag, i stedet for brusebad  1 
gang pr. dag 

1144 kr. pr 
person 

Drypper din vandhane langsomt koster det 
182 kr. pr. 
hane 

Drypper din vandhane hurtigt koster det 
468 kr. pr. 
hane 

Løber dit Wc så det er svært at se koster det 
2600 kr. pr. 
wc 

Løber dit Wc så der er uro på vandoverfladen  
koster det 

14300 kr. pr. 
wc 

Oplysninger om vandforbruget  i ovenstående eksempler udregnet i samar-
bejde med  Brøndby vandforsyning.  
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 Vittigheder 
 

 

- Heldigvis skyldes min succes ikke mit udseende. 
- Øh... nej det siger vel sig selv? 
 

- Min mand forlader mig snart? 
- Ok, har han fortalt dig det? 
- Nej, han ved det ikke endnu. 
 

- Og hvorfor er det så lige, De mener, De er berettiget til at få 
førtidspension? 
- Jeg har problemer med mine øjne. 
- Problemer med Deres øjne? 
- Ja, jeg kan ikke se mig selv arbejde. 
 
En meget kraftig dame og hendes meget yndige, voksne dat-
ter kom ind i lægens konsultationsværelse. 
- Værs'go at klæde Dem af, sagde han til datteren. 
- Jamen doktor, det er mig, der er syg, protesterede moderen. 
- Jaså, nå. Må jeg se Deres tunge? 
 

Lægen til patienten: 
- De kunne godt ha' taget et bad, før De kom hen for at blive 
undersøgt. 
- Ja, undskyld doktor, men jeg troede, det var noget indven-
digt! 

 
- Hvilken slags hest havde Dracula? 
- En fuldblodshest... 
 

Og så var der skotten, der ville skifte navn, da han havde fun-
det en bunke visitkort. 

 
- Hvorfor har en mumie ingen hobbyer? 
- Dens liv er for indviklet! 
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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 
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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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Telia kunder i Lunden "tjener penge" 
 
Når man sparer så er ud-
trykket tit at man "tjener 
penge", men sandheden lig-
ger i at alle de beboere som 
har sagt ja til Telias favorab-
le aftale sparer penge. På 
månedsbasis sparer den en-
kelte beboer gennemsnitlig 
39 kroner alene på samta-
lerne. Når der så hertil læg-
ges at der ikke skal betales 
for abonnement på ca. 110 
kroner om måneden, så er 
den gennemsnitlige bespa-
relse på 149 kroner om må-
neden.  
 
Hvis forbruget fortsætter 
som  det er startet vil den år-
lige gennemsnitlige bespa-
relse for den enkelte Telia 
kunde i Lunden udgøre 
1788 kroner.  
 
Tager vi udgangspunkt i 
disse besparelser vil den 
samlede besparelse for alle 
tilmeldte være ca. 330.000 
kroner det første år. En be-
sparelse som i høj grad 
skyldes at Lundens nye og 
gamle bestyrelse, med John 

Frimann og Helge Sparlund 
i spidsen så mulighederne i 
at indgå en aftale med Telia 
og dermed få skabt basis for 
at alle Lundens beboere kan 
ringe så meget de vil til 
fastnettet i Danmark for ba-
re 150 kroner om måneden. 
 
For dig som endnu ikke er 
tilmeldt så er der stadig mu-
lighed - tilmeldingsblanket-
ter fås ved henvendelse på 
afdelingsbestyrelsen kontor 
Daruplund 29.  
 

Keep in touch 
Tina Waldorff 

Konsulent 
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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 rekvireres 
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 eksisteren-
de 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 indgangs-
partier 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 Venner 
Hanne Ilsvard 
D.67 

Blok
14 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok
9 

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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