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Redaktørens side 

 
Vi har fra Helge Frederiksen, R.8, modtaget et forslag om en 
fast rubrik, ”Månedens Avisudklip”. Det synes vi er en god 
idé, så det bliver indført fra dette nummer. Se side 4. 
 
Er der nogle andre der har gode forslag, vil vi gerne høre fra 
jer. Alle forslag er velkomne. 
 
På grund af pinsen, flytter vi deadline en uge.   
 
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 pinse. 
 

Conni 
 
 
 

Næste deadline: 
fredag d. 8. juni, klokken 18.00
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Johns klumme 
I starten af april havde Le-
jerbo-Frederiksberg indbudt 
til et temamøde om telefoni. 
Der var mødt over 90 delta-
gere op fra forskellige afde-
linger. Vi skulle også fortæl-
le lidt om vores erfaringer 
med vores telefonsystem. 
Mødet bar dog mest præg af, 
at det Rådgivende ingeniør-
firma Carl Bro skulle tjene 
en masse penge på at rådgi-
ve om telefon- og datanet, og 
El-strøm skulle så udføre 
kabling. 
Der blev desværre kun 10 
minutter til at forelægge vo-
res projekt med telefon- og 
datanet, så det var begræn-
set, hvad vi kunne nå. Vi 
havde dog trykt en lille fol-
der omkring vores anlæg, og 
den blev revet væk. Vi har 
også efterfølgende fået flere 
henvendelser fra afdelinger, 
der er interesseret. 
Efter det møde med frem-
lagte løsninger er både Hel-
ge og jeg enige om, at det er 
det helt rigtige system vi 
har her i Lunden. 
Efter sidste nummer af 
Lundexpressen har vi igen 
skrevet til Banestyrelsen 
omkring støjproblemerne. 
Vi har også modtaget et nyt 

svar, hvor de afviser at sætte 
støjskærme op. Vi har affo-
tograferet svaret. Det kan 
ses på side 12. 
 
Vi har også skrevet et brev 
til Banestyrelsen og bedt 
dem om at fjerne de Bjørne-
kloer, der vokser langs ba-
nen. De har lovet at det sker 
primo juni måned. 
 
Vi har modtaget et tilbud fra 
tømreren på reparationer 
m.m. af legeredskaber i h. t. 
den udarbejdede sikker-
hedsrapport. Arbejdet bliver 
sat i gang, og der anskaffes 
også nogle nye legeredska-
ber, så det hele holdes inden 
for budgettet. 
 
Der er afdelingsmøde den 
15. maj. Beretning, regn-
skab og forslag er delt ud til 
alle beboerne. 
Jeg håber, at mange vil mø-
de op til afdelingsmødet, og 
at vi får et godt og positivt 
møde. 
 

Med venlig hilsen 
John 
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Hej Alle 
 
Kom frit frem. Nu skal der 
ske noget. Ryd op i kældere 
og div. steder. 
Vi prøver at holde loppe-
marked på fodboldbanen ved 
afdelingskontoret: 
 

Lørdag den 16./6. 
kl.: 10:00 til 15:00 
 
I skal ringe til en af os inden 
den 1./6.-2001: 
 
Merethe, D. 69, 2.th.: 
Tlf.: 43 73 70 37 
 
Helle, D. 19, 3. tv.: 
Tlf.: 43 53 02 24 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Månedens 
avisudklip, fra 

H.F. 
 
Påskeæg med 
diamantring 
Det skulle være så yndigt: 
En ung mand ville fri til sin 
kæreste, og da det skete i 
Italiens førende chokolade-
by, Perugia og fordi det var 
påske, besluttede han at la-
de en alliancering besat med 
små diamanter indsætte i et 
chokoladeæg. Skade blot, at 
han glemte, at hans øjesten 
ikke bryder sig om mørk 
chokolade. Hun byttede æg-
get til en udgave af fløde-
chokolade, men – ak – uden 
en ring indeni. Det værdig-
fulde æg er i mellemtiden 
blevet solgt til en anden 
kunde, rapportere italiensk 
tv. Og parret er ikke par 
længere. 

 
Kilde: Berlingske Tidende 

 
Helge Frederiksen 

R. 8, 1. th. 
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Telia 
 
Praktiske oplysninger 
  
Betjening af Vis nummer: 
 

Dit telefonnummer er som 
standard sat op til Vis 
nummer, med mindre du har 
bestilt hemmeligt eller ude-
ladt nummer. 
Såfremt Vis nummer ikke 
fungere bedes du kontakte 
Telia Kundecenter på 88 30 
40 60. 
 
Betjening af Skjul nummer, 
pr. opkald: 
Aktivering.:  

• Løft håndsættet, afvent 
klartone  

• Tast *31*  efterfulgt af 
telefonnummeret. 

• Telefonnummeret vil 
herefter ikke blive vist 
ved dette opkald 

 

Betjening af Viderestilling.: 
Aktivering.:  

• Løft håndsættet, afvent 
klartone  

• Tast * 21 *  
• Tast telefonnummeret, 

der skal viderestilles til  
• Tast #  
• Talemaskinen giver be-

sked  

• Læg håndsættet på  
• Viderestillingen er 

gennemført  
Ændring.:  

• Løft håndsættet, afvent 
klartone  

• Tast * 21 *  
• Tast telefonnummeret, 

der skal viderestilles til  
• Tast #  
• Talemaskinen giver be-

sked  
• Læg håndsættet på  
• Ændringen er gennem-

ført  
Kontrol.:  

• Løft håndsættet, afvent 
klartone  

• Tast * # 21 #  
• Talemaskinen giver be-

sked  
• Læg håndsættet på  

Eller  
• Tast eget telefonnum-

mer  
• Der viderestilles til det 

ønskede telefonnum-
mer  

Deaktivering.:  
• Løft håndsættet, afvent 

klartone  
• Tast # 21 #  
• Talemaskinen giver be-

sked  
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• Læg håndsættet på  
• Deaktiveringen er gen-

nemført  
 

Begrænsninger med Videre-
stilling.: 
Der kan ikke viderestilles 
til.:  

• Servicenumre  
112 eller andre servicenum-
re (11x – 16x eller 18xx)  
 

 
Nyttige telefonnumre: 
 
Telia Kundecenter: 
88 30 40 60 
 
• Tast 1 for telefoni 
• Tast 2 for internet 
• Tast 3 for mobil 
 

Det er vigtigt altid at ringe 
igennem 88 30 40 60, såle-
des at du vil blive betjent 
hurtigst muligt , af personer 
der til daglig modtager fore-
spørgsler og henvendelser 
fra boligforeningskunder.  
 

Telia har en lille folder "Nu 
bliver det lettere at læse 
regningen". Det er en gene-
rel folder som beskriver en 
almindelig faktura. Flere 
har henvendt sig til Telia 
Kundecenter omkring for-
skellige fakturaspørgsmål 
har vi valgt at lægge et antal 
foldere på Afdelingsbesty-
relsens kontor Daruplund 
29. Vi skal gøre opmærksom 
på at volumenrabatten ikke 
er beskrevet i folderen. 
 

 

H U S K 
 

Afdelingsmødet holdes 
tirsdag den 15. maj 2001 kl. 18:30 

i teatersalen 
på Langbjergskolen. 
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Børnequizzen 
 

 

          

          

          

          

          

 
 
 

 
 
Her har du 10 ord: 
 
EFTER – ENERE – GAVER – 

GYNGE – NEDAD – NISSE – 

ROERE – ROSEN – VASKE – 

VUGGE. 

men kun de seks af ordene 
skal bruges for at få en løs-
ning på den lille kryds og 
tværs, hvor ordene skal passe 
ind i hinanden.

  
Løsning indleveret af:  
 
_________________________________________ 
 
Min adresse i Lunden er:  
 
_______________________________________ 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag d. : 
8. juni, klokken 18:00 
 

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

Held og 
lykke! ♣ 
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CL 68.001 

Voksen opgave 
 
Hvis du kan løse denne måneds opgave, er du med i lodtræk-
ningen om 2 flasker rød- eller hvidvin. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hvilket af disse 6 bilnumre er deleligt med 13 uden rest? 
 
Sæt kryds ud for dit svar og aflever løsningen på kontoret,  
D. 29, senest fredag den 8. juni klokken 18:00. 
 
 
 
 
Bil 1:__ Bil 4:__ Navn:__________________________ 
   
Bil 2:__ Bil 5:__ Adresse:______________________ 
  
Bil 3:__ Bil 6:__ 
 

 

CB 20.439 
AN 68.580 

 

HP 20.506 

 

EE 93.197 
EY 51.836 

Held & 
lykke

1 2 3 

4 
5 6 
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Aprilsnar!!  
Hvor er det dejligt, at vi også 
kan være lidt pjattede her i 
Lunden.  
 
Der var da vist ingen der ikke 
var klar over, at det var en 
aprilsnar. For det første jo-
ker aviserne jo med det hvert 
år 1. april, og man venter 
spændt på, hvad de nu har 
fundet på, for det andet var 
det jo lige så overdrevet, det 
der stod i meddelelsen fra 
John Frimann, som det avi-
serne kommer med, så en-
hver kunne jo se, at det var 
en joke. 100 kr. for gæste-
parkering??? 
 
Det sjove ved en aprilsnar er 
jo, at man nogle sekunder el-
ler minutter står og er i tvivl, 
om det virkelig kan passe det 
de skriver. 
 
Jeg venter spændt på at se 
hvad I/du i bestyrelsen finder 
på til næste år. 
 

          Med glad hilsen 
  

          Jytte D. 9 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsninger – april måned: 
 

Børn: 
 

IS – VINTER – VEJR – 
HANE – GAL – SKAB – 

HALS 
 

Voksne: 
 

Der var 37 påskeæg 
 

Kenti´s Blomsterland 
 

En hurtig og nem 
adgang til viden om 

Danmarks potteplanter . 
 

Har du brug for råd 
eller vejledning til 
pasning og pleje af 
dine stue og have 

planter, så kig ind på…… 

 
www.kenti.dk 
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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. 



 

 

11

Børnesiden 
Præmierne 

April 2001 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Michelle S. Bengtsson 

Daruplund 35 
 

2. præmie / 30 kr. 
 

Kevin Fos Carlsen 
Daruplund 69  

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Jonas Due 

Daruplund 59  
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 

April 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Vi siger derfor tillykke til: 
 

K. Simonsen 
Daruplund 33 

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
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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Brev fra Banestyrelsen 
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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 
 



 

 

14

Campingvogne - Trailere 
 

 
 
 
 
 
 

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

disse udelukkende må parkeres bestemte steder i Lun-
den. 

 
Pladsleje: kr. 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 4/2001 
tirsdag den 10. april 2001 kl. 18:00 

 

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

Afbud: Niels Husum havde meldt afbud p.g.a. sygdom 
 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og 
underskrift af referat. 

1-1 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. 
 Referat blev underskrevet. 
 

Pkt. 2. Regnskab 
2-1 Regnskabet blev gennemgået. 
 

Pkt. 3 IT - tv & telefon 
3-1 Temamøde Lejerbo-Frederiksberg 

Helge gav et kort referat fra mødet, som mest bar 
præg af, at det Rådgivende ingeniørfirma Carl Bro 
skulle tjene en masse penge på at rådgive om telefon- 
og datanet, og El-strøm skulle så udføre kabling. 
Der blev desværre kun 10 minutter til at forelægge 
vores projekt med telefon- og datanet. 

3-2 It i Parkerne. 
 Blad fra Antenneforeningen om IT i Parkerne var 

husstandsomdelt. 
 

Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Møde med klubberne den 23. april 2001: Alle besty-

relsesmedlemmer er velkomne til at deltage. Indkal-
delse var vedlagt dagsordenen. 

 

Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Hundeluftning ved blok 15 og 16. Klage. 

Det er ikke tilladt at lufte husdyr inden for boligsel-
skabets område, men hvis det alligevel sker, må man 
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samle op efter sig, ellers kan det medføre inddragelse 
af tilladelse. Beboer har fået brev. 

 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 20. marts 2001 
6-2 Kontorvagt den 3. april 2001. 
 Vagtskemaerne blev gennemgået. 
6-3 Kontorvagt den 1. maj 2001: John 
6-4 Kontorvagt den 14. maj 2001: Birthe  

Kontorvagt den 29. maj 2001: Helge  
 
Pkt. 7 Møder - evt. referater 
7-1 Møde om håndværkere: Referatet blev taget til efter-

retning. 
7-2 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby: Refera-

tet blev taget til efterretning. 
7-3 Bankospil i næste sæson. Kalender var vedlagt og 

blev godkendt. 
7-4 Workshop den 24. marts i Tranen: Niels deltog. Refe-

rat er siden hen modtaget. 
7-5 Referat fra møde i De 8 den 12. marts. Blev taget til 

efterretning. 
7-6 Møde i De 8 den 9. april. Dagsorden forelå. 
7-7 Møde i Byudvalget den 19. april. Dagsorden forelå. 
7-8 Møde i Dialoggruppen den 3. april. Der var ingen del-

tagelse herfra. 
7-9 Afdelingsmøde den 15. maj. Materiale forelå og blev 

gennemgået. Principperne i beretningen blev god-
kendt. Alle der er på valg er villige til genvalg. Ind-
kaldelsen uddeles den 14. april 2001. 

 
Pkt. 8 Diverse meddelelser 
8-1 Ny sekretær ansat i Lejerbo Frederiksberg: Jytte 

Bach Sjögren. 
8-2 Støjgener på Køgebugtbanen. John har skrevet til 

Banestyrelsen om at få lavet nye målinger ud for vo-
res bebyggelse, da de har nægtet at sætte støjskærme 
op. 
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8-3 Nyt fra Byudvalget. Blev taget til efterretning. 
8-4 Regnskab og budget fra afd. 173 - Holte: Blev taget til 

efterretning. 
8-5 Natteravnene har fået lokale i Daruplund 5. 
 

Pkt. 9 Varmemestersager 
9-1 Bjørneklo langs Køgebugtbanen. John har skrevet 

brev til Banestyrelsen og bedt dem fjerne dem. 
9-2 Ansøgning om tilladelse til opsætning af  fliser i Blok 

16 under overskabe i køkken. Tilladelse er givet. 
9-3 Legepladserne. Overslag fra tømreren på reparatio-

ner m.m. i h.t. sikkerhedsrapport. Arbejdet sættes i 
gang, og der anskaffes nye legeredskaber i h.t. øko-
nomien. 

9-4 Færdiggørelse af selskabslokalerne. 
Brev fra Leif Refdahl (Ældre Caféen) vedr. udsugning. 
Det færdiggøres snarest muligt. 

9-5 Klubber – mangler hos 3 klubber er udbedret. 
9-6 Dørpumpe i D.9: Er skiftet. 
9-7 Graddage 13% under normalåret: Er taget til efter-

retning. 
 
Pkt. 10 Klager 
10-1 Klage over støj i blok 6. Sagen er henlagt på given op-

fordring. 
 
Pkt. 11 Ansøgninger 
11-1 Ansøgning fra Ældre Caféen om tilskud: Blev givet. 
 
Pkt. 12 Eventuelt. 

Der sidder 3 Tele Danmark bokse i fraflyttet lejlighed 
i blok 2.  
Helge undersøger sagen og tager fat i Tele Danmark. 

 
   Refereret ved Birthe Ketterle 
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Telekort 
      Ringer du ofte til udlandet, er der mulighed 

for at ringe med telekort. Det vil sige at ud-
giften til opkaldene betales forud, og derfor 
ikke kommer på den normale telefonreg-
ning. Minutprisen er også meget lavere, 
end den pris du betaler ved normal opkald 
til udlandet.  

 
      Prisen for at ringe til for eksempel: 
 
      USA = 65 øre/min.  Australien = 90 

øre/min. 
      Canada = 81 øre/min. Spanien = 91 

øre/min. 
      Japan = 185 øre/min. Tyskland = 74 

øre/min. 
 
      Vi har på kontoret fået et antal kort i 

kommission, så har det din interesse, kan 
det købes  på kontoret i åbningstiden for 
kr. 100,00 pr. stk. 

 
      Ønsker du at vide minutprisen til et andet 

land, kan du kikke ind på kontoret, hvor vi 
har en komplet prisliste. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

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

- skal anbringes i container bag vaskeriet! 
Nøgle til containeren kan lånes på varmemester-
kontoret 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 !!! 
 

 
 
 

 Vittigheder 
 

 

Kvinden til manden: 
- Du giftede dig kun med mig, fordi min onkel efterlod mig en 
formue.  
  Du elsker mig jo slet ikke. 
- Det passer ikke, jeg havde giftet mig med dig, lige meget 
hvem der efterlod dig formuen? 
 
Er du blevet så gammel, at du også taber håret forneden? 
- Nej, svarer den anden, det er barberet af. 
- Da ikke i din alder? 
- Jo, når den ikke vil stå, skal den da heller ikke ligge blødt 
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- Lægevidenskaben er stor, sagde amerikaneren til danskeren. 
  Vil du tænke dig her har man taget hjernen ud på en mand 
og sat en ny ind og han lever i bedste velgående. 
- Ja her gør vi også fremskridt, sagde danskeren, forleden dag 
flyttede man ørene om i nakken på en mand. 
- Hvad skulle det gøre godt for? 
- Jo han var amerikaner, så det var for at gøre plads til hans 
store kæft. 
 
Et par sad på en bænk i måneskin og holdt meget af hinan-
den. 
- Der er nu ikke noget som den første kærlighed! 
- Nej, men det her er da heller ikke så tosset! 
 
- Du har forført min kone!  
- Ja.  
- Jeg er meget skuffet!  
- Det er jeg også! 
 

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 
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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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HUSK OGSÅ: 
På grund af afdelingsmødet, er der ikke 

åbent på afdelingskontoret: 
Tirsdag den 15. maj 2001. 

 

I stedet holdes der åbent: 
Mandag den 14. maj 2001 

klokken 18:00 – 19:00. 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 

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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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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Nettet lige nu og de 
manglende e-mailadresser. 
 

Vores Internet har de sidste dage kørt noget ustabilt. Den 19. april  
blev forbindelsen fra vores hovedstation og til Telia i Ejby opgrade-
ret med endnu en 2 Mb linie. (vi er nu oppe på 5 x 2 Mb).  Af en eller 
anden grund, gik det langsommere, i stedet for hurtigere. Efter 
nogle dage, hvor jeg ofte testede hastigheden, kontaktede jeg Telia 
angående den nedsatte hastighed. 
Den 27. april koblede Telia så den nye linie fra igen, da det viste sig, 
at der var fejl på linien, så den i stedet for at øge hastigheden, mod-
arbejdede de andre linier, så nettet blev langsommere. 
I weekenden kørte anlægget fint, men så mandag eftermiddag brød 
helvede løs. Nogle gange kørte det fint, andre gange kunne man ik-
ke engang logge på. Teknikkerne blev tilkaldt, de kunne ikke finde 
nogle fejl, men kunne godt se at det ikke kørte som det skulle. De 
næste dage gennemgik Telia og Stofa hele nettet for at finde fejlen, 
både her i Lunden – hos Telia i Ejby og hos Stofa i Horsens og her i 
eftermiddag (onsdag d. 2. maj) lykkedes det så at få ”hul” igennem. 
Dog kører anlægget med nedsat kraft, men vi kan da komme på. Nu 
mangler de bare at få resten af linierne til at køre, så vi kommer 
rigtigt op at køre igen. 
Med hensyn til portalen og de ekstra e-mail adresser, som man lige 
fra starten har lovet os, er det absolut ikke glemt.  
John og jeg presser Telia alt hvad vi kan. Vi har begge to set beta 
versionen (prøveudgaven) af portalen, men pga. problemer,  bl.a. 
m.h.t. navn og ophavsret ??? har de ikke fået lov til at udsende den 
endnu. Vi har så foreslået, at de så i stedet  sender et brev ud til hver 
enkelt bruger, med frankeret svarkuvert og en blanket  hvor man 
kan skrive ønsker for eventuelle ekstra e-mailadresser. Det vil så 
betyde, at de manuelt skal ind og oprette alle de ekstra e-
mailadresser, hvilket åbenbart er et meget stort arbejde. Om det er 
derfor de er noget afventende, og så håber at portalen kommer op 
og kører, ved jeg ikke, men de har lovet os en afklaring meget snart. 
Så selv om det er irriterende, med kun en e-mail adresse, så hav 
tålmodighed lidt endnu. De ekstra e-mail-adresser og portalen skal 
nok komme. 
 

Helge 
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Revideret den 1. maj 2001 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på Afdelingsbe-
styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th  009 Engsig 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Ridal 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R  6 2tv 003 Hulkvist 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 3th 027 Hansen 1 hund 
D 3 st 308 Nybro Disp. 1 kat + 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D  3 3tv 034 Petersen 1 hund  
D  3 3mf 035 Jensen 1 hund 
D  3 3th 036 Ørntoft 1 kat  
D 5 3tv 041  Pedersen 1 hund 
D  7 1tv 043 Molin 1 kat 
D  7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hund 
D  7 3th 048 Andersen 1 hund 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D  9 3tv 055 Madsen/Lassen 1 hund 
D 11 2tv 060 Schreiber 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
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D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Hyllested 1 hund 
D 15 2th 075 Nicholson/Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1th 080  Madsen 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3th 084 Krestensen 1 hund 
D 19 1tv 085 Bøgel 1 hund 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 2tv 094 Jensen 1 kat 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 25 2th 109 Gregersen 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1th 122 Andersen 1 hund 
D 29 2tv 124 Ramsing 1 hund 
D 33 2mf 137 Demirci 1 hund 
D 33 3tv 139  Simonsen 1 kat 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 2th 151 Rohde 1 kat 
D 39 1th 156 Jørgensen 1 kat 
D 39 2tv 157  Pedersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1tv 163 Aastradsen 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 kat 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1th 177 Madsen 1 kat 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 45 3mf 182 Thomsen 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 2th 187 Haastrup 1 hund 
D 47 3tv 188 Olsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
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D 49 3th 195 Elvang 1 kat 
D 51 1tv 196 Mortensen 1 hund 
D 51 1th 198 Nawabi 1 kat 
D 51 3th 204  Jensen 1 hund 
D 53 3tv 209  Dornø/Samsing 1 kat 
D 53 3th 210  Mørup/Page 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff & Hansen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Sørensen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 10 3th 300 Johansen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup & Irsdal 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 3th 285 Olsen/Rothgarn 1 hund 
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Husdyr i Lunden 
Vi har i den sidste tid fået en del nye beboere. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at man skal have tilladelse fra afde-
lingen til at have een firbenet ven i lejligheden. 
 
Denne tilladelse skal være afdelingen i hænde, senest 4 uger efter 
indflytningen/anskaffelsen. Man kan afhente skema om ansøg-
ning af husdyr på afdelingskontoret - tirsdag i lige uger. 
 
Når det drejer sig om hund, så skal vi se sidste kvittering på, at 
den lovpligtige hundeforsikring er betalt. 
Hvis en beboer, der er tilmeldt, men har fået et nyt husdyr, så skal 
man søge om tilladelse til det. Desuden skal man forevise  kvitte-
ring for hundeforsikringen. 
 
Vi skal også gøre opmærksom på, at der udleveres gratis hunde-
poser, på afdelingskontoret og hos varmemesteren, og at man har 
pligt til at samle op når der bliver besørget stort, og at hunden 
skal føres i snor i Lunden. 
 

Husdyrudvalget 
 

Altankonkurrence år 2001 
Vi vil igen i år, traditionen tro, holde en 
altankonkurrence blandt beboerne i Lunden. 
 
I august måned vil dommerkomiteen gå rundt i Lunden og finde 
de tre flotteste altaner, ligesom der vil være tre trøstpræmier. 
 
Vi håber, at mange beboer gør meget ud af altanen, så det bliver en 
svær opgave, samt at der bliver flot i Lunden. 
 
Ultimo august vil præmievinderne blive inviteret til en forfrisk-
ning på afdelingskontoret, samt til uddeling af præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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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: 38 38 04 38 
(Direkte nummer) 
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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