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Redaktørens side
Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har nydt det gode
sommervejr.

Vi er klar med en ny sæson Lundexpresser og håber på en masse
indlæg fra jer.

Vi har fået ny omdeler af bladet, og ønsker Mie Sahlberg velkom-
men.

I kan stadig sende jeres indlæg på e-mail til mig, eller aflevere det
på kontoret, D. 29, senest den dag der er deadline.

Rigtig god fornøjelse, med denne måneds Lundexpres.

Conni

E-mail: conni.sparlund@lundens.net

Næste deadline: 5. oktober 2001
Klokken 16.00

 



Johns klumme
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I juni måned blev vaskeriet
renoveret. Helt nye maskiner.
De skulle udnytte strøm og va-
skepulver betydelig bedre en de
gamle - og dermed give et bedre
miljø.

Efter langvarige forhandlinger
om opstregninger på parke-
ringspladserne er det lykkedes,
med Vejdirektoratets mellem-
komst at blive enige med Glo-
strup Politi. Man forlangte at P-
båsene skulle „lukkes“ der hvor
der ikke var sten som en natur-
lig afslutning. Det krav har
Glostrup Politi frafaldet. Der
bliver sat skilte op ved indkørs-
len til Daruplund og Resenlund
med oplysning om, at parkering
uden for de afmærkede båse er
forbudt. Desuden bliver alle
campingpladserne samlet oppe
på pladsen foran Resenlund
12-14.

I juni måned satte Brøndby
Kommune nye papir- og glas-
kuber op. For glaskubernes
vedkommende har det betydet
en stor lettelse for de blå
mænd, at de ikke skulle samle
alle de vinflasker ind. Samtidig
virker det også som om man er
blevet bedre til at „stille“ sit
storskrald ind i skralderummet.
Og det skal man have tak for!

Søndag den 16. september har
Kommunen borgermøde om
kvarterløftet. Det foregår på
Langbjergskolen i den store
gymnastiksal.
De forskellige grupper viser,
hvilke idéer de er kommet frem
til, som man vil arbejde videre
med. Det bliver en spændende
søndag, og jeg vil opfordre alle
Lundens beboere til at bruge
noget tid på at besøge Lang-
bjergskolen.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne
have nogle flere blomster i Lun-
den næste år. Derfor vil vi ind-
købe en del blomsterløg, som
kan graves ned rundt om i
Lunden. Hvis der er nogle be-
boere der har idéer om hvor de
skal ned, så kontakt os eller
varmemesteren. Det samme
gælder, hvis der er nogen der
vil hjælpe med at få de par tu-
sinde løg ned i jorden.

Inde i bladet gentager vi en op-
fordring til et „grønt“ udvalg.
Der var enighed på afdelings-
mødet om, at vi skulle have et
blomstermarked næste år i maj
måned.
Men vi mangler beboerne til
udvalget, så vi vil gerne have
nogle henvendelser fra interes-
serede.
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På kommunalbestyrelsesmødet
i august blev afdelingens regn-
skab for 1999-2000 godkendt
uden bemærkninger.

Efter henvendelser fra nogle
beboere, så er der nogle steder
konstateret mos i tagrenderne.
Varmemesteren er i øjeblikket
ved at finde ud, hvor det er, så
vi kan leje en lift og få renset
dem.

Afdelingsbestyrelsen arrangerer
sammen med beboerrådgiver
Maria Gauguin et foredrag om
clairvoyance den 25. ds. i sel-
skabslokalerne. (Se side 26).
Der er et begrænset antal plad-
ser.
Det har været holdt i et par an-
dre boligafdelinger, og der var
det meget populært.
Det er et forsøg på at skabe lidt
mere aktivitet blandt beboerne,
og hvis der er stemning for det,
så vil afdelingsbestyrelsen
gerne arrangere foredrag om
andre emner - det er bare at
give os nogle, så må vi se om
det kan lade sig gøre.

Afdelingsbestyrelsen har også
haft møde med repræsentanter
for Lundeklubben, da vi havde
modtaget en klage fra beboere i
blokken over „støjende adfærd“
her i sommervarmen. Klubben
har taget klage til efterretning,

og man har isoleret loftet i lo-
kalerne, så der ikke burde
komme støj op i lejlighederne.

Vi har også haft en del tv-pro-
blemer. Tele Danmark Kabel-tv
arbejder på at udbedre det hur-
tigst muligt - se Helges artikel
på side 25.

Lunden 30 år
Her den 15. september er det
30 år siden, de første beboere
flyttede ind i Lunden. Det skete
i Resenlund 2.
I Lundexpressen nr. 10. i 1981
havde man fundet frem til, at
familien Feldrup havde den
ældste huslejekontrakt, lige-
som der dengang var et stort
interview med familien Feldrup.
Vi har også nogle flere beboere
der har boet i den samme lejlig-
hed lige fra starten, og nogle
der bare er flyttet internt.
En 5 værelses kostede i 1971
1.180 kr. inkl. lys og varme.

Hilsen
John



Varmepenge
Det har igen været en nogen-
lunde mild vinter. I midten af
juli kom der brev fra Lejerbo
om varmepenge. Der ville kom-
me varmepenge retur. Dog er
der lidt forskel på om man har
badekar eller brus.
Nedennævnte beløb er, hvis
man har boet hele året for var-
meregnskabet, og at man har
badekar.

2 værelse kr. 602,30

3 værelse kr. 1.175,85

4 værelse kr. 1.348,70

5 værelse (lille) kr. 1.587,55

5 værelse (stor) kr. 1.599,55

Hvis man ikke har badekar, så
vil tilbagebetalingen være ca.
139,- højere.

Såfremt der er spørgsmål, så er
man velkommen til at kontakte
afdelingsbestyrelsen.

Hilsen
John

Beauty Negle & SlankeklinikBeauty Negle & SlankeklinikBeauty Negle & SlankeklinikBeauty Negle & SlankeklinikBeauty Negle & Slankeklinik
Gl. Køge Landevej 778 D  •••••  2660 Brøndby Strand

Tlf. 43 53 35 36 (8:00 – 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 hjælpeværer.
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.

6



Nye beboere...

Ja det har jeg sgu også, bare
været væk en overgang i Søn-
derjylland, der havde man for
øvrigt en god skik.

Når der kom nye folk, plukkede
man eller købte en lille buket
blomster, gik hen til de nye og
sagde velkommen til.

Hvis vi skal klage over støj, skal
vi så ikke gå sammen om S-to-
get, der høre jeg ikke mange
klager, og I er vel ikke alle
døve????????

Men selvfølgelig, det er nemmere
at jagte de små end de store.

Connie Kracht
Daruplund 49, 1 tv

PS. I øvrigt skal vi da også lige
give mennesker chancen til at
læse husregler, der i øvrigt ikke
bliver overholdt.

Vi får til stadighed nye beboere
hos os. Jeg havde selv anbefa-
let, en meget god bekendt af
mig til at søge om lejlighed her,
fordi jeg mente det var noget for
dem, og de ville passe til Lun-
den, fordi de er søde, hjertelige
samt arbejdsomme mennesker.

Sørgelig er det så at erfare, at
efter 1,5 mdr., kommer der
klage fra bestyrelsen, over deres
hund,der gør for meget. Jeg er
klar over, at bestyrelsen skal
reflektere på klager, og det er
bestemt ikke til dem min, ja lad
os kalde det forargelse går på.
Nej det er på de mennesker der
klager, uden at kontakte fami-
lien først. En anden ting, er
man ikke klar over at hunde
skal vende sig til nye steder.
Hvorfor henvendte I jer ikke
selv til de mennesker, og for-
talte at deres hund generer jer?

I stedet gør I en familie så kede
af det, fordi de meget gerne vil
være søde ved alle, og have et
godt forhold til deres naboer.
Jeg tænker på hvordan vi selv
blev modtaget for 7 år siden,
men vi var stærke og kunne
svare igen.

Jeg har gang på gang hørt den
her, ja vi har jo boet her 20 år.

7



Affaldskurve
Der er ved hver blok opsat
affaldskurve. Det er fint!!
Vi kan komme hundeposer,
chipsposer, ispapir  og meget
andet i, så det ikke flyder rundt
omkring, men... det gør det alli-
gevel, for vi har jo SKADER,
LUFTENS ROTTER her, som
man har allevegne, og de tøm-
mer jo vore affaldskurve for alt
godt der er i dem, og så er vi jo
lige langt! Hver morgen når jeg
kommer ned med min hund,
ligger det og flyder omkring
disse affaldskurve. Det er ær-
gerligt, for her er så pænt og
velholdt i bebyggelsen. - Derfor
et forslag til bestyrelsen - Kun-
ne der ikke istedet blive sat
affaldsbeholdere op med evt.
svinglåg, selvfølgelig ved hver
blok, så det kun er os andre
der kan komme til dem, og ikke
de forbistrede skader.

Jeg er sikker på, at det må
harme vores flinke og omhygge-
lige gårdmænd, at se alt det
svineri hver dag, noget som
sagtens kunne løses, med lidt
god vilje og selvfølgelig penge-
pungen i orden, men det er den
vel?

Venlig hilsen
Jytte D.9

Kære Jytte
Tak for din henvendelse. Besty-
relsen har på sit sidste møde
drøftet dit forslag sammen med
varmemesteren.

Vi vil prøve at undersøge hvilke
muligheder der er med et “låg„
af en eller anden slags på de
nuværende.

Hvis vi skal ud og købe nye,
ved fra andre steder, at nye
nemt kan løbe op mellem 1.500
og 2.000 kr. pr. stk.

Hilsen
John
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Arbejd
hjemmefra

Del- Fuld- Fritid
Vi søger 5 selvstændige per-
soner som gerne vil arbejde
med sundhed og velvære.

Alder: over 25 år

Ring mellem
kl. 10.00-18.00
Tlf.: 39 40 80 49



Fleksibel hjemmehjælp
Senest redigeret: 08-06-01

Folketinget har indført regler
om fleksibel hjemmehjælp.

Hvis De er visiteret til praktisk
hjælp, får De mulighed for helt
eller delvis at vælge en anden
hjælp end den, De får nu.
Hvis De ønsker ændret hjælp,
skal tidsrammen holdes inden
for det, der er aftalt ved visita-
tionen.

Det er en betingelse, at de ydel-
ser, De ønsker at bytte til, er
omfattet af Kommunalbestyrel-
sens godkendte kvalitets-
standarder for personlig og
praktisk hjælp.

Hvis De vælger anden hjælp,
kan De ikke klage over, at den
fravalgte hjælp ikke bliver ud-
ført.

De kan få yderligere oplysnin-
ger om ordningen hos Deres
hjemmehjælper, eller De kan
ringe til det område, De hører til.

Brøndby Strand
tlf. 4328 2785 eller 4328 2783

Brøndbyvester
tlf. 4328 2789 eller 4328 2715

Brøndbyøster
tlf. 4328 2765 eller 4328 2770
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Større mængder storskrald
skal anbringes i container bag vaskeriet! Nøgle til
containeren kan lånes på varmemesterkontoret i

åbningstiden.

Kun indpakket husholdningsaffald må smides i
opgangens affaldsskakt !!!

Kattegrus må ikke smides i affaldsskakten !!!

Aviser, blade og flasker skal afleveres i Lundens papir og
flaskecontainere, der er opstillet ved hver anden blok !!!



 

Voksensiden
Præmierne

Juni 2001

Vi siger tillykke til:

Helle Eghorst

Daruplund 17

Præmien kan afhentes på
afdelingskontoret, tirsdag i
lige uger mellem 18.00 og

19.00

Præmien skal være afhentet
inden 1½ måned, ellers
overgår den til Lundens
mus. 
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Børnesiden
Præmierne

Juni 2001

Efter kontrol og lodtræk-
ning af Notarius Publicus
fordeles præmierne på føl-

gende måde:

1. præmie / 50 kr.
Tina Gregersen
Daruplund 25

2. præmie / 30 kr.
Dea, Pernille og
Alexander Ridal

Resenlund 4

3. præmie / 20 kr.
Jonas Due

Daruplund 59

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tillykke til de
dygtige vindere.

Præmierne kan afhentes på
afdelingskontoret i

åbningstiden.

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned, ellers

overgår de til Lundens
katte!
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Sæt de 7 bogstaver
sammen i rigtig ræk-
kefølge og find frem
til navnet på en jysk
by, hvor møllen ligger
i nærheden.

Aflever din løsning på
kontoret, D. 29, se-
nest den 5. oktober
2001, kl. 16.00.

Så deltager du i lod-
trækningen om:

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

  Børnequizzen
( For børn som ikke er fyldt 16 år )

 

 

Løsning:_____________________________

Navn: _______________________________

Adresse: ____________________________

Alder: _______________________________

 

 

Held og 
lykke! ♣ 

   

 

 

E T  
D S  
H IT  
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Voksen opgave

17 30 27 5 11 20 28 23 47

24 32 3 21 36 53 33 38 2

9 53 39 14 4 44 46 46 13

50 36 17 15 44 1 27 32 14

20 2 33 24 9 38 21 5 30

11 15 23 30 26 13 53 50 39

45 24 46 27 20 38 14 45 22

39 5 36 23 15 13 33 11 26

26 23 14 38 4 24 36 21 9

21 33 3 45 39 30 46 28 27

2 11 53 9 20 47 5 2 13

Hvis du kan løse denne måneds opgave, er du med i lodtræknin-
gen om 2 flasker vin (1 rød og 1 hvid).

  

  

Her er 99 felter med tal at vælge imellem. Kan du finde frem til,
hvilke TRE tal, der findes TRE gange hver – hverken mere eller
mindre?

Løsningen afleveres senest: 5. oktober, klokken 16.00

De TRE tal er: _______,     _______,     _______.
  

Held & 
lykke 

Navn: __________________________________

Adresse: _______________________________

  



Hermed et hjertesuk
Som tidligere mangeårig beboer
i Lunden, har jeg den fornøjelse
at kunne bruge Lundens nu
rare selskabslokaler. Jeg vil
dog fremkomme med et hjerte-
suk.
De sidste 4 fester jeg har stået
for, har det nye store komfur
ikke virket optimalt. Det ene
store blus går ud, og kan ikke
tændes igen.
Her står man så med de smør-
ristede kartofler, hvor 30 men-
nesker skal bespises. Meget
stressende.
Andre har også været ude for
det samme, så man må jo håbe
på, at det snart bliver lavet.
Desuden er der endnu ikke la-
vet udsugning, på trods af, at
det hold frivillige beboere og
andre der renoverede selskabs-
lokalerne i oktober, fik lovning
på, at rør m.v. var indkøbt,
hvorefter vi tilbød at installere
dem. På trods af det, er der sta-
dig ikke sket noget.
Jeg håber ikke, at tendensen
mht. at få komfuret i ordentlig
stand, stadig manglende ud-
sugning i selskabslokalerne
m.v. går i sådan retning, at
Lunden efterhånden bliver no-
get nedslidt.

Med venlig hilsen
Peer Nielsen Danmark

Kære Peer

Tak for dit indlæg. Det er rigtigt,
at vi har haft problemer med det
store blus på komfuret. Dette er
forhåbentlig løst nu. Der har væ-
ret en fejl, og vi har flere gange
haft en montør til at se på det.
Her for nylig fandt man en lille
fjeder der var knækket, så vi hå-
ber vi at det lykkedes.
Med hensyn til udsugning, så
ved jeg ikke hvorfra du har det
med at rør var indkøbt i oktober
2000. Man mange har snakket
om mange ting, uden at have no-
gen viden derom, og dermed om-
sat løse rygter. Som det også
blev oplyst på afdelingsmødet,
så ville det blive ordnet hurtigst
muligt. Og det er ordnet blevet
lavet færdigt her i sommer. Der
er brugt mange penge på sel-
skabslokalerne – og det er også
helt fint – men vi har også et
budget vi skal prøve at over-
holde, da det er beboerne i Lun-
den der betaler.
Dit sidste afsnit kan jeg ikke se
har noget med nedslidning at
gøre. Der er og vil være en vedli-
geholdelse at de forskellige ting,
men der skal også være penge
til det, og det er jo noget der
også har med husleje at gøre.

John
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Ingen sene støn uden seddel
Der findes stadig mennesker,
som tror, at generalforsamlin-
ger i boligforeninger er kede-
lige. De burde læse dagsorde-
nen fra Ejerforeningen Fran-
krigshusene på Amager, som
på grund af kold jura måtte op-
give at vedtage en moderne
husorden forleden. Bestyrelsen
trak forslaget tilbage.

Det var næppe forbudet mod
brug af boremaskine efter klok-
ken 20 eller kravet om, at
altankasser skal være af vejrbe-
standigt materiale, der ville
bringe sindene i kog. Derimod
må punkt 4 i forslaget til ny
husorden siges at være en ny-
skabelse inden for dansk bebo-
erdemokrati: “Lyde, der kan
være til gene for naboerne, her-
under musiceren, aflytning af
fjernsyn og hi-fi samt seksuelt
samkvem må ikke finde sted ud
over tidsrummet 07.00-23.00,
medmindre der er givet forud-
gående meddelelse herom til
samtlige husstande i opgangen
og den tilstødende opgang.
Denne meddelelse skal gives
min. 10 dage før”.

Vil det sige, at folk skal sætte en
seddel op i opgangen og nabo-
opgangene 10 dage før, hvis de
har planer om støjende sex,

spurgte vi lige ud af posen ejer-
foreningens formand, Kim Krarup.

“Ja, det er helt rigtigt forstå-
et. Men vi måtte desværre træk-
ke forslaget, fordi vores vedtæg-
ter forhindrer, at vi uden videre
vedtager en ny husorden Men
du har da sikkert selv prøvet
det”, skønner Kim Klarup.

“?”

“Ja, det er måske ikke specielt
slemt i vores ejerforening, men
du kender da sikkert også folk,
der kan finde på at flå dugen af
spisebordet og ligge og hugge i
flere timer. Det er altså ikke til
at holde ud at høre på”.

Så det var alvorligt ment, at man
skulle sætte sedler op?

“Der er også dem, der rykker
sengen hen til væggen, inden
de går i gang med deres orgie.
Det er jo enerverende at skulle
høre på. Jeg ved ikke, hvad folk
tænker på. Du kan bare høre
dem køre på i det uendelige”.

Så det var alvorligt ment, at man
skulle sætte sedler op ?

“Ja, det kunne da være skægt
at se de sedler. Der var selvføl-
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gelig lidt provokation i det, men
jo, det var og er bestyrelsens
mening, at det bør vedtages”,
siger Kim Krarup.

Til vinter vil bestyrelsen bede
en advokat om at gennemgå
vedtægterne, så de kan blive
ændret. Når foråret så kommer,

Natteravnene i Brøndby Strand
vil have til formål at gøre sig
synlige i Brøndby Strand, og
dermed står Natteravnene for
mere lokal tryghed, og det er
godt for de unge.

„Natteravnene“ er ganske al-
mindelige ansvarlige voksne -
med overskud til at gøre en fri-
villig indsats for den lokale
tryghed - i forståelse med de of-
fentlige myndigheder.
Alle ansvarlige voksne med „so-
cialt overskud” kan deltage -
uanset alder, køn, farve, reli-

gion eller fysisk handicap, blot
de kan bevæge sig udendørs og
bor i lokalområdet.

Indsatsen begrænser sig til, en
gang i mellem, at gå en tur i
området i grupper på tre i de
særlige gule jakker, ofte i de
sene aften- og nattetimer, for
gennem synlighed at medvirke
til at skabe lokal tryghed.

Jeg håber at mange af Lundens
beboere vil deltage i Natteravn-
ene.

John

safterne stiger og Ejerforenin-
gen Frankrigshusene holder ge-
neralforsamling, vil bestyrelsen
fremsætte forslaget igen, siger
Kim Krarup.

Fra Politiken, den 8. juni 2001
med tilladelse fra:

bjarne.schilling@pol.dk

Natteravnene -
det er dem i
de gule jakker...
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Vittigheder

En århusiansk lærer skulle på udflugt med sin 3. klasse.
Efter fem timers ventetid på banegården, synes han det var for
meget og gik over til stationsforstanderen og sagde:
- Nu er jeg ligeglad med, hvad de siger, vi tager det næste tog,
selv om der kun står 1. og 2. klasse på det!

En mand kom ind til den lokale købmand og ville købe alle de
rådne tomater og æg, som han havde.
Købmanden grinede: „Nå, De skal nok hen og se det omrejsende
teaters forestilling i forsamlingshuset?“
„Nej,“ svarede manden genert, „det er mig der har hovedrollen.“

En midaldrende mand siger til sin kone:
- Du burde ikke gå med bh.
- Tak skat. Synes du, at min bryster stadig er dejligt faste?
- Nej, men hvis de hænger, kunne de måske trække rynkerne ud
af dit ansigt.

- Alvilda, jeg er overbevist om, du kun giftede dig med mig, fordi
min bedstefar efterlod mig en formue.
- Sludder. Jeg ville have giftet mig med dig uanset hvem, der
havde efterladt dig en formue.

- Da min rige gamle onkel skulle dø, forlangte han at jeg skulle
lægge alle hans penge i kisten til ham.
- Det gjorde du vel ikke?
- Jo selvfølgelig, jeg ville aldrig være uærlig med penge, så jeg
lagde en check på beløbet.
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Ny bestyrer søges

Da vores bestyrerpar gennem nogle
år, har fået nogle andre planer, så
søger vi en ny bestyrer til aktivitets-
lokalerne og selskabslokalerne pr.
1. december 2001.

Nærmere oplysninger kan fås hos
John Frimann, tlf. 43 54 00 30 -
mobil 29 72 00 30.

Skriftlig ansøgning sendes til afde-
lingskontoret, att. John Frimann
senest fredag den 5. oktober 2001.



Lejerbo afdeling 157

Referat fra Bestyrelsesmøde 7/2001
tirsdag den 20. juni 2001 kl. 18:00

Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, René Sahlberg, Niels
Husum, Erik Ilsvard, Bent Pedersen, Poul Lindhardtsen,
Dan Wiinblad, Henning Maj, Kurt Vestergaard og Birthe
Ketterle.

Afbud fra: Tinna Jørgensen.

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.
1-3 Forslag om ændring af den fremtidige dagsorden, således

at punkt 7 og 8 slås sammen og punkt 12 udgår. Blev
vedtaget.

Pkt. 2 Regnskab
2-1 Orientering om budget 2000-2001: Det ser fornuftigt ud.
2-2 Ejendomsskat 2001. Bestyrelsen vedtog, at man p.g.a. de

stigende ejendomsskatter (Højere vurdering af ejendom-
men) sætter huslejerne op pr. 1. januar 2002, såfremt
Brøndby Kommune fastholder den nuværende ejendoms-
promille.

Pkt. 3 IT - tv & telefon
3-1 Telefon overflyttes til Telia.

Kontorets telefon er endelig flyttet over til Telia.

Pkt. 4 Hobbyrum.
Der var ikke noget nyt.
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Pkt. 5 Husdyr
5-1 Disp. for pleje i 14 dage i blok 6 er godkendt.

Skriftlig klage fra beboer i blok 9 over hunds ustandselige
gøen. Det undersøges nærmere.

Pkt. 6 Kontorvagter
6-1 Kontorvagt den 29. maj 2001
6-2 Kontorvagt den 12. juni 2001

Kontorvagterne blev taget til efterretning.
6-3 Kontorvagt den 21. august 2001 – John

Pkt. 7 Møder - evt. referater
7-1 Forslag til bestyrelsesmøder i efteråret 2001: Blev god-

kendt.
7-2 Org.bestyrelsesmøde den 13. juni: Referat blev taget til ef-

terretning.
7-3 Møde med afd. 90 og 94: Blev taget til efterretning. Asmus

Sørensen har skriftligt takket for mødets afholdelse.
7-4 Blokmøder: Formanden havde en idé om at lave blok-

møder så beboerne kunne komme i en tættere dialog med
bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen mente, at vi skulle
droppe det, da vi laver møderne efter behov.

7-5 Nyindflyttermøder: Formanden havde en idé om at lave
nyindflyttermøder, så nye beboere kunne få noget infor-
mation om Lunden. Et flertal i bestyrelsen mente ikke at
det findes brugbar, da vi har prøvet det før i tiden, og
nyindflytterne mødte ikke op.

7-6 Møde med beboerrådgiverne og integrationsmed-
arbejderen blev fastsat til den 27. august 2001.

7-7 Notat om „Hvordan fremmer vi integration og trivsel i
Brøndby Strand“.
Integrationsmedarbejder Hanne Petterson har på grund-
lag af work-shoppen udarbejdet nogle ideer til at fremme
integrationen. Skema udfyldes og returneres.

7-8 Projekt „Ny Viden“. Dialog- og aktivitetsprojekt i Brøndby
Strand: Blev taget til efterretning.

7-9 Fyraftensmøde ”Hej Nabo” den 20. juni: Niels deltager.
7-10 Referat fra De 8’s møde den 14. maj: Blev taget til efterret-

ning.
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7-11 Referat fra Dialoggruppemøde den 17. maj: Blev taget til ef-
terretning.

7-12 Dialoggruppemøde den 14. juni: Blev taget til efterretning.
7-13 Referat fra De 8’s møde den 11. juni: Blev taget til efterret-

ning.
7-14 Byudvalgsmøde den 18. juni: John gav en kort orientering,

referat kommer. Blev taget til efterretning.

Pkt. 8 Diverse meddelelser
8-1 Udgivelsesdatoer for Lundexpressen: Blev taget til efterret-

ning.
8-2 Nyt fra Byudvalget: Blev taget til efterretning.
8-3 Orientering til Lejerbo med referat m.m. fra Afdelings-

mødet.
8-4 Orient. til Lejerbo Brøndby med referat fra Afdelingsmødet.

De 2 sidstnævnte referater blev taget til efterretning.
8-5 Svar på brev fra en gæst i Lunden, som klagede over græs-

slåning kl. 8 om morgenen: Blev taget til efterretning.

Pkt. 9 Varmemestersager
9-1 Renovering af vaskeriet. Vaskeriet vil - som anført i

Lundexpressen - være lukket fra den 23. juli til den 2.
august, hvorefter vi vil få et nymalet/renoveret vaskeri
med nye maskiner.

9-2 Ombygning af materialegård/skrald vil blive påbegyndt i
nærmeste fremtid.

9-3 Legepladser. Entreprenøren er næsten færdig. Birthe og
Niels vil gennemgå legepladserne inden for den nærmeste
tid.

9-4 Opstregning af parkeringspladser: Der arbejdes stadig på
det.

9-5 Ombygning i blok 5 til ældrebolig.
Afdelingsmødet gav Afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til
at få ombygget Aktivitetslokalerne til ældrebolig eller lejlig-
hed. Ansøgning er tilsendt Organisationsbestyrelsen og
blev godkendt på bestyrelsesmødet den 13. juni 2001.

9-6 Installation af vaskemaskine u/aquastop i blok 6. Lejerbo
har inddraget tilladelsen, og overtrædelse af husordenen
kan medføre opsigelse af lejemålet.
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9-7 Træ ved blok 2. Indsigelse mod fældning af træ, som be-
boer klager over tager solen på altanen. Der holdes øje med
det.

9-8 Papir- og glaskuber i Lunden er nu opsat af Kommunen.
9-9 En centralplads i Lunden er foreslået. En plads, hvor man

mødes, evt. med en skulptur – et springvand m.m. Der ar-
bejdes på det.

9-10 Graddage i april og maj blev taget til efterretning.
9-11 Vejledende tal til grønt regnskab er modtaget og tages til

efterretning.
9-12 Grundvandspumpe i tunnel til Maglelund. Strøm tages fra

blok 1. Bent Pedersen er orienteret.
9-13 Forhøjelse af leje af sikringsrum m.m. er udsendt og tages

til efterretning.
9-14 Ny belægning på Hovedstien. Brøndby Kommune arbejder

på det.
9-15 Juletræ i Lunden. Det nuværende fældes. Vi afventer an-

dre muligheder.
9-16 Bjørneklo ved banen. Der vil blive eftersprøjtet af Bane-

styrelsen.

9-17 ”Græs” i tagrenderne. Der er konstateret “græs” i nogle tag-
render rundt omkring i bebyggelsen. Der arbejdes med
problemet.

9-18 Bent Pedersen meddelte, at samtlige Falck-ildslukkere i af-
delingen er blevet kontrolleret.

Pkt. 10 Klager
10-1 Møde med forældre til børn, der laver ”hærværk”. Helge

Sparlund og John Frimann taler med forældrene.
10-2 Brev om lastbils parkering ved blok 9: Ejer tilskrevet.
10-3 Brev om varebils parkering ved blok 10: Ejer til-skrevet.

Pkt. 11 Ansøgninger
11-1 Ansøgning fra Børnefestkomiteen om tilskud til BonBon-

Land blev bevilget.
11-2 Hyggestuen ansøger om maling: Blev bevilget.
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Pkt. 12 Eventuelt
12-1 Erik Ilsvard spurgte til rengøring af indgangspartierne.

Bent Pedersen og ejendomsfunktionærerne kommente-
rede, at de bliver fejet jævnligt.

NÆSTE møde er tirsdag den 28. august 2001.

Refereret ved Birthe Ketterle
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Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 8/2001
torsdag den 26. juli 2001 kl. 19:30

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

Afbud fra: Helge Sparlund og Bent Pedersen.

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 under-

skrevet.

Pkt. 2 Hobbyrum
2-1 Klager fra beboere i blok 8 over støjende adfærd i Lunde-

klubben.
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Under dette punkt blev René Sahlberg og Erik Ilsvard er-
klæret inhabil og forlod lokalet under behandlingen.
Klubben skal overholde Lundens husorden. Det henstilles,
at støj fra lokalerne begrænses mest muligt, og det gælder
også, hvis der er medlemmer, der sidder uden for loka-
lerne.
Bestyrelsen blev enige om en konklusion og formanden og
næstformanden holder et møde med Lundeklubbens besty-
relse om problemerne.

Pkt. 3 Husdyr
3-1 Ansøgning om dispensation for to ekstra husdyr i blok 9.

Bestyrelsen vedtog at man ikke kan give dispensation til at
have ekstra husdyr. John skriver til beboeren.

Pkt. 4 Møder, referater og meddelelser
4-1 Selskabslokalerne – afregning. Nogle beboere har henvendt

sig omkring afregning af depositum. Bestyrelsen vedtog at
depositum skal være afregnet senest 14 dage efter udlej-
ningen.

4-2 Referat fra Org.møde den 13. juni 2001. Til efterretning.
4-3 Referat fra Børnenes Rejsebureau. Til efterretning.
4-4 Referat fra Byudvalgsmøde 18. juni 2001. Til efterretning.
4-5 Referat fra Dialoggruppen den 14. juni. Til efterretning.
4-6 Projekt ”Hej Nabo” . Til efterretning.
4-7 Projekt ”Ny viden” . Til efterretning.
4-8 BL info om ny spilleautomatlov. Til efterretning.
4-9 BL info om lovgivning mod hashklubber. Til efterretning.
4-10 Formanden orienterede om, at der nu bliver sat

Parkeringsskilte op.
4-11 Formand orienterede om samtaler med nogle forældre og

børn omkring hærværk.
4-12 Formanden orienterede om det nye vaskeri.

NÆSTE møde er tirsdag den 28. august 2001.

Refereret ved Birthe Ketterle
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Kære Lundebeboere
Til info har Lundens bankospil
startet op igen efter sommerfe-
rien den 2. september 2001.

Bankospil vil blive afholdt som
følger i resten af sæsonen:

Søndag den 2. september 2001
Søndag den 7. oktober 2001

Søndag den 4. november 2001
Søndag den 2. december 2001
Søndag den 3. februar 2002
Søndag den 3. marts 2002
Søndag den 7. april 2002
Søndag den 5. maj 2002

Nye medlemskort for sæsonen
2001/2002 kan købes til en
pris af kr. 5 om året. For dette
beløb vil der blive trukket en
gevinst på medlemsnummeret
ved hvert bankospil.

Da der er mangel på hjælpere
til bankospillene, vil vi hermed

rette henvendelse til evt. inte-
resserede beboere, som gerne
vil stille arbejdskraft til rådig-
hed, og bede dem ringe til en-
ten

Hanne Christensen
tlf. 43 54 19 79

Glenda Jensen
tlf. 43 53 98 76

så snart Lundexpressen er ud-
kommet.

Desuden efterlyser vi sponsorer
til vore bankospil.

Vi håber at høre fra mange in-
teresserede hjælpere og spon-
sorer.

Venlig hilsen
Lundens Venner
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Byttelejlighed
Jeg søger hermed nogen der vil bytte en 3 rums lejlighed til
en 2 værelses lejlighed, da jeg ikke har brug for så meget
plads mere.
Henvendelse E. G. Christensen, Resenlund 6, 1. th.
Tlf. 43 53 40 10.
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Tv-signaler
Som de fleste nok har opdaget
udsendte jeg i august måned et
spørgeskema vedr. kvaliteten
på tv-signalerne i Lunden.
Grunden til skemaet var, at der
var en del der havde henvendt
sig, da de ikke var tilfredse med
tv-signalerne. Jeg fik tilkaldt en
tekniker og sammen med ham
gik vi rundt i bebyggelsen. Det
viste sig, at der var arbejde til
meget mere end en dag, så tek-
nikeren og jeg blev enige om at
sende spørgeskemaet rundt til
alle beboere. Jeg ved godt, at
der ikke var ret lang tid til at
aflevere skemaet, men da Kabel
tv  har meget travlt og vi kunne
finde en ledig dag i teknikerens
kalender den 16.august, var
det nødvendigt at få skemaerne
retur hurtigt. Der kom ca. 35
skemaer retur, jævnt fordelt
over hele bebyggelsen, så da
teknikeren kom den 16. august
fik han et chok. Med de fejl der
var angivet på skemaerne var
der noget rav ruskende galt, og
ganske rigtigt. I hver blok sid-
der der en forstærker og i næ-
sten alle blokke var denne de-
fekt. Nede i kælderen sidder
der en fordelerdåse der deler
signalet op til de enkelte lejlig-
heder. Adskillige af disse dåser
var også defekte, så det var me-
get mere end han kunne nå på

bare en dag. Desuden er vores
forstærkere så gamle, og af en
type så man ikke bare kan
sætte en ny op. Derfor har Ka-
bel tv måtte støve nogle for-
stærkere af samme type op og
så reparere dem, så man
kunne skifte vores defekte for-
stærkere ud med gamle, men
renoveret forstærkere. For at
det ikke skulle være løgn, ople-
vede både Syd- og Nordsjæl-
land jo et meget kraftigt tor-
denvejr, der betød at teknik-
kerne for en stund måtte ar-
bejde på fællesantenneanlæg i
de områder, da de var helt
uden tv-signaler.
Man har lovet os, at vi så hur-
tigt som muligt vil få lavet hele
vores  anlæg, og i nogle blokke
har de da også fået ”glans-
billeder” igen, men hav lidt tål-
modighed. Det skal nok komme
op at køre igen, men de kan
også kun være et sted af gan-
gen.

Helge

 



Foredrag om clairvoyance den 25. sep-
tember kl. 19:00 i selskabslokalerne

Polyneseren Michel Yieng Kow
kommer og holder fordrag. Han
er Mediumclairvoyant fra Tahiti
South Pacific, dansktalende!
Her er et indlæg fra Michel
Yieng Kow

 

At være mediumclairvoyant vil
sige at have kontakt til den ån-
delige verden. jeg får beskeder
og bruger tarotkortene, som
støtte til disse beskeder.
Jeg har haft mine evner fra
barn, da jeg begyndte at se
skikkelser fra afdøde personer.
Siden har jeg udviklet mine ev-
ner, ved at praktisere clairvo-
yance, fra jeg var 16 år.
Man kan bruge en clairvoyan-
cesession, som en slags guid-
ning, til hvilket spor man kan
følge, i konkrete udfordringer
eller støtte af sin personlige ud-
vikling, på “livets vej”.

I Polynesien indgår clairvo-
yance, firewalking og Manaen,
universets uendelige energi,
som en integreret del af den
traditionsrige kultur i Stilleha-
vet.

Det er manaen jeg udnytter når
jeg bruger mine clairvoyante
evner! Jeg formidler budskaber
fra den åndelige verden om-
kring din fremtid, i forhold til
din professionelle, personlige,
åndelige og spirituelle verden.

Lidt om mig selv
Mediumclairvoyant fra Tahiti i
Stillehavet. Jeg er 50 år og født
på Tahiti i det sydlige Stillehav,
hvor der gennem århundrede
har været tradition for at have
kontakt med den åndelige ver-
den.

Jeg har boet i Frankrig og Dan-
mark fra 1968-1977, hvor jeg
blev uddannet på Københavns
Universitet og Universite´de
Bordeaux i fransk, dansk og
socialvidenskab.

Igennem min mor, der er ud-
dannet på en kinesisk skole og
min far, der selv er kinesisk
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herkomst fra Canton har jeg
kendskab til Feng Shui og
geomanti teorien.

I 1977 rejste jeg tilbage til
Tahiti, hvor jeg siden da har ar-
bejdet som: Rådgiver i kommu-
nikation for den lokale regering
på Tahiti; pressechef for Frank-
rigs Nationalministerium; jour-
nalist og filmfotograf for det
franske fjernsyn (RFO) på
Tahiti; samt freelancejournalist
for Le Monde, den franske avis.

Jeg har altid brugt mine clair-
voyante evner, i de år, jeg har
arbejdet indenfor de politiske
systemer - og forudsagt udfal-
det af vigtige beslutninger, samt
været rådgiver for private.

Jeg er nu flyttet tilbage til Dan-
mark og bruger her mine clair-
voyante evner i mange sam-
menhænge både i Polynesien og
i Danmark. Jeg taler flydende
dansk!

Hvad er clairvoyance
Clairvoyance betyder „klar-
syn“ og er et udtryk for en sær-
lig følsomhed, for de vibrationer
vi mennesker udsender. Disse
vibrationer indeholder informa-
tioner om vort følelsesliv og kan
opfanges af mennesker med
særlige indfølingsevner.

Mennesker med disse egenska-
ber kalder vi „Clairvoyante“.
Den clairvoyante kan „aflæse“
disse informationer og kan
komme i kontakt med vores
guider og skytsengel. Den clair-
voyante kan desuden komme i
kontakt med afdøde venner, fa-
miliemedlemmer og andre af-
døde, der har en besked til dig.
Hvis du ikke tror på et liv efter
døden, vil du blive overrasket.
Alle clairvoyante er overbeviste
om, at der findes liv efter vort
ophold i denne fysiske verden.

Der findes ingen standard for
hvordan en clairvoyant arbej-
der. Ej heller hvordan han/hun
ser, hører og sanser. Nogle an-
vender tarotkort, stene eller
andre hjælpemidler. Andre kan
arbejde helt uden hjælpemidler
af nogen art.

Vi bærer selv hele ansvaret for
vort liv på jorden. Vi får konstant
præsenteret muligheder, men vi
træffer selv vore egne valg. Vi
må så at sige selv stå til regn-
skab for vore egne handlinger.

Vi kan heller ikke regne med,
at kunne bruge en clairvoyant
til at give os facitlisten over de
opgaver vi har her i livet.
Clairvoyanten er rådgiver. Man
træffer selv valget om man vil
følge denne rådgivning eller ej.
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Vi har alle en skytsengel, en el-
ler flere guider og et højere
selv. De er vores kontakt til den
åndelige verden. Vi besidder
alle en indre visdom og intui-
tion, men vi har ikke alle lige
let ved at forstå de signaler, der
udsendes fra den åndelige ver-
den og vores guider og skytsen-
gel.

Derfor kan man gøre brug af
mennesker med stærkt udvik-
lede sanser, der har lettere ad-
gang til informationer, der ikke
fysisk håndgribelige. Det er den
clairvoyante rådgiver.

Er clairvoyante noget særligt
De clairvoyante er ikke særlige
mennesker. Det er ganske al-
mindelige mennesker, der gen-
nem livet har udviklet den ind-
følingsevne og de menneskelige

egenskaber der gør, at de bliver
stærkt sensitive, så de kan
stille ind på den „frekvens“ den
åndelige verden taler på.

Der er begrænset pladser til
foredraget – 60 pladser i sel-
skabslokalerne. Dørene åbnes
kl. 18:40.

Efter foredraget, der varer 1 –
1½ time, vil der være mu-
lighed for at man kan få en
kort sessions af ca. 20 min.
varighed, hvor du bliver spået
og får rådgivning ud fra det,
som dukker op. Det er kun
mulighed for 6-7 stykker.
Hvis der er flere, så vil der
ske lodtrækning.

John

Skimmelsvampe i lejligheder
Af Træ Er Miljø

By og Byg har gennemført en
undersøgelse af fugt,
ventilation, skimmelsvampe
og husstøvmider i lejligheder.
Det er der kommet en
rapport ud af som kan hentes
på By og Bygs hjemmeside:
www.by-og-byg.dk

Artiklen her er et udpluk af
rapporten.

Projektet havde til formål at
undersøge sammenhænge mel-
lem boligventilation, materiale-
valg, forekomsten af husstøv-
mider og skimmelsvampevækst
i typiske boliger samt at vur-
dere konsekvenserne for energi-
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forbruget af forskellige forebyg-
gende foranstaltninger. På den
baggrund var det endvidere
målet at give konkrete anbefa-
linger for udformning og vedli-
geholdelse af boligventilation
samt bolighygiejnisk adfærd for
at forebygge husstøvmider og
skimmelsvampevækst.

Resultatet af målinger i 87 til-
fældigt udvalgte lejligheder vi-
ser blandt andet at 13 % af lej-
lighederne har skimmelsvam-
pevækst, at gulvbelægningen i
soverummet er afgørende for
forekomsten af husstøvmider,
og at beboernes adfærd i for-
bindelse med fugtkilder ofte er
mere afgørende for fugtforhol-
dene end udeluftskiftet. Rap-
porten påviser dermed et stort
behov for bedre fugtreguleren-
de adfærd og mere viden om
funktion og brug af udeluft-
ventiler og installationer blandt
mange beboere. Resultaterne er
relevante som baggrunds-
materiale for boligselskaber,
byggemyndigheder og projekte-
rende.

Lakeret trægulv har
færrest mider
Der er næsten fire gange så
mange mider på gulve med væg
til væg tæpper som på andre
gulve. Dette kan hænge sam-
men med, at støvsugning ikke
fjerner ret mange mider fra
tæpper, og at fugtforholdene i
et tæppe kan være særligt gun-
stige for mider.

Byggevarers modstandsevne
mod skimmelsvampevækst
Forekomsten af signifikant
vækst på de forskellige testede
byggevarer ved de tre luftfugtig-
heder blev undersøgt. Der ses
ingen vækst ved luftfugtighed
på 70 % RH. For de fleste ma-
terialer med organisk kulstof
ses lidt til moderat vækst ved
80 % RH. Det gælder materia-
ler baseret på træ og papir. De
ikke organiske materialer får
ikke vækst i klimakamrene ved
90 % RH. Nielsen, Nielsen &
Holm (Nielsen, Nielsen & Holm,
2000) har endvidere vist, at de
forskellige materialeprøver bli-
ver angrebet af forskellige arter
af skimmel- svampe under for-
søgene.

Rapporten kan købes hos By og Byg:

By og Byg Resultater 009. Lars
Gunnarsen. 2001. 33 s. A4.
Hæfte i print kr. 72,50.
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Altankonkurrence
Der har igen i år været altan-
konkurrence i Lunden.
Der var mange flotte altaner så
Dommerkomitéen kom på
”hårdt” arbejde med den ende-
lige bedømmelse. Der var 18 al-
taner der blev normineret.
Der blev medio august holdt en
reception for vinderne på
afdelingskontoret, og der blev
præmierne delt ud til følgende:

1. præmie:
Hanne & Gert Ridal,
Resenlund 4, 3. th

2. præmie:
Glenda & Gunnar Jensen,
Daruplund 35, 2. tv

3. præmie:
Harry Jensen,
Daruplund 33, 2. tv

4. præmie:
Connie & Kjeld Kracht,
Daruplund 49, 1. tv

5. præmie:
Lidija Divkoviv &
Milenko Stojanovic,
Daruplund 67, 1. tv

6. præmie:
Else & Jan Simonsen,
Daruplund 33, 3. tv

7. præmie:
Kate & John Larsen,
Resenlund 8, 3. tv

8. præmie:
Bente & Finn Madsen,
Daruplund 17, 1. th

Ærespræmie:
Tømmermændene,
Resenlund 4, st.

Tømmermændene fik en æres-
præmie p.g.a. deres forskøn-
nelse af området ved blok 1.

John
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Løsning – juni måned

Børn:

Mariager

Voksen:

1b - 2a - 3b - 4c - 5b
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Fodbold
Ja, så kom dagen hvor vi skulle
spille fodbold mod Parkerne.

Vi var to hold fra Lunden - Al-
lans Tøser og Lunden.

Afdelingsbestyrelsen havde
skaffet bluser til os. Solen skin-
nede og vi begyndte at spille. Al-
lans Tøser blev nr. 2 – flot. Vi
blev nr. 4.

Tak til afdelingsbestyrelsen for

en god dag, det var sjovt, og vi
håber at det kan lade sig gøre
igen til næste år, for så stiller vi
op igen.

Og til alle andre børn og voksne,
meld jer, for i behøver ikke at
stille op med et hold, for at til-
melde jer.

Hilsen
Kim Eckert
D. 39.



Strip show: 60.000 kr.
To norske brødre på 73 og 80
år mistede 60.000 norske
kroner, mens to fremmede
damer strippede for dem.
“Selvfølgelig er det trist at
blive bestjålet, men vi kan hel-
ler ikke lade være med at
grine, for det er længe siden, at
vi har haft det så sjovt,” siger
de to aldrende ungkarle Arne
og Øystein Tokvam.
Den yngste mand Arne
mødte en 30-årig kvinde, da
han var nede og handle. Hun
ville gerne se ungkarlenes
hus, men knapt var hun kom-
met indenfor, før hun begyndte
at knappe blusen op.
Og pludselig, som en trold af
en æske, kom en anden

kvinde -mørk, kraftig og i
50’erne- også ind i stuen og
kastede sig om halsen på
Øystein. De to damer strip-
pede og dansede for de mål-
løse brødre, men pludselig
forsvandt underholdningen.
Lidt senere opdagede de op-
stemte brødre, at de frække
damer var blevet til frække
tyve, for deres pengeskab
med 60.000 nkr. var forsvun-
det.
“Men vi tager tyveriet med
godt humør, og ser på det
som et godt skuespil: En
smule dyrt, men absolut un-
derholdende,” smiler de to
brødre.

Kilde: Berlingske Tidende

Månedens Avisudklip
v/Helge Frederiksen, R. 8, 1. th.
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Grønt udvalg!!!
På afdelingsmødet blev et forslag fra Helge Frederiksen
om et årligt blomstermarked vedtaget.
Blomstermarkedet skal afholdes den første lørdag i maj måned
på fodboldbanen mellem blok 5 og 6.
I den forbindelse vil afdelingsbestyrelsen nedsætte et udvalg til at
forestå opgaven eller overdrage opgaven til en klub.
Interesserede bedes snarest muligt kontakte John Frimann på
tlf. 43 54 00 30 eller mobil 29 72 00 30 eller smid en seddel ind
på afdelingskontoret, Daruplund 29.
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Lundens selskabslokaler
Daruplund 69

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.

Lundens aktivitetslokaler
Daruplund 21

Leje: Kr. 0,- / Depositum: kr. 150,-
Rengøring: Kr. 150,-

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

(Der tages forbehold for prisændringer)

Udlejning kun til beboere i Lunden

********
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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Turen til BonBon-Land
Lørdag den 25. august, gik tu-
ren så atter til Holme Olstrup.
Vi havde det skønneste vejr
man kunne tænke sig. Solen
skinnede allerede inden vi tog
hjemmefra, og det var jo herligt.

Vi var 67 børn og voksne på tu-
ren i år. Det var ikke så mange
som vi plejer, men billetprisen
var jo også steget noget, i for-
hold til sidste år.

Vi kørte hjemmefra kl. ca. 9.30,
i en bus og 2 biler. Da vi ankom
til BonBon-Land, var der lidt
forvirring om, hvilken port vi
skulle ind af, men John fik os
på rette vej.

Der var mange mennesker, så
klokken blev 10.45 før de sidste
af os var inde. Lidt sent!

Folk gik rundt og hyggede sig og
spiste deres medbragte mad når
det var tid til det. Vi var en lille
flok, der havde glemt kage til
kaffen, men den fik vi fra en an-
den ”Lundeflok”. Vi kunne så
kvittere med vores viden om,
hvor man kunne få bleer hvis
man var ”løbet tør”, eller havde
glemt skifteposen i den aflåste
bus.

Klokken 16.30 gik turen så til-
bage til Lunden og det var en
bus fuld af trætte børn, foræl-
dre og bedsteforældre.

Det er vores opfattelse, at alle
havde en rigtig god tur dernede.
Vi håber selvfølgelig, at I alle vil
med på tur igen til næste år og
at vejret vil være med os igen.
Det er trods alt bedst med sol-
skin, når man skal være uden-
dørs.

Vi kunne godt tænke os, at lave
en lille undersøgelse, så hvis I
vil besvare skemaet på næste
side og aflevere det på kontoret,
D. 29, senest den 5. oktober, vil
vi sige mange tak for hjælpen.

På gensyn til vores fastelavns-
fest på Langbjergskolen, søndag
den 10. februar 2002.

På børnefestkomitéens vegne
Conni
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 BonBon-Land                                (Sæt ring om dit svar)

Vil I fortsat til BonBon-Land? Ja Nej

Passer tidspunktet jer? (9.30) Ja Nej

Skal vi køre tidligere? Ja (kl.     ) Nej

Har vi tid nok dernede? Ja Nej

Vi vil gerne køre derfra kl.: __________

Er billetprisen for høj? Ja Nej

Passer datoen, med sidst i august? Ja Nej

Har I nogle andre forslag til vores sommertur, så skriv dem her:

Alle der afleverer skemaet, er med i konkurrencen om lidt godt til
ganen, for store og små.

På forhånd tak
Børnefestkomitéen

Navn: _____________________________________

Adr:   _____________________________________

Afleveres senest: 5. oktober, kl. 16.00 på afdelingskontoret

 



TELIA KUNDECENTER
Nogle beboere har været i tvivl om hvor man skulle ringe
hen hvis der har være fejl på telefonlinien, internet eller
på mobilen, eller man ønsker hjælp til noget vedr. oven-

nævnte.
Der skal ringes til TELIA Boligforeninger på følgende tele-

fon:

88 30 40 60
Derefter trykker man:

1 – for fejl på fastnet-telefonen
2 – for fejl/hjælp på internet

3 – for fejl på mobilen

Kære Pensionist i Lunden
Har du hørt om ”ÆldreCaféen”

Samlingsstedet for pensionister og efterlønsmod-
tagere boende i Daruplund og Resenlund. “Ældre

Cafeen” er en forening direkte under afdelings-
bestyrelsen i Lejerbo afd. 157.

Vi er ca. 33 medlemmer i alderen fra omkring 55 til 85 år. Vi
mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne

Daruplund 69 til hyggeligt samvær, samt ind i mellem til forskel-
lige arrangementer, af enten oplysende eller festlig karakter.

Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimelige
priser. Kontingentet er 20 kr. pr. måned.

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos
formanden: Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf.,
tlf. 43 54 40 06. E-mail: leif.refdal@lundens.net
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Opståede
skader

I forbindelse med opståede
skader uden for normal
arbejdstid, samt lørdag/

søndag og helligdage,
kontaktes varmemesteren
(tlf. 43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et
bestyrelsesmedlem (se

bagsiden), der rekvirerer
firmaet.

Andre kontakter:
Brøndby Kommune

(manglende vand)
tlf. 43 28 24 70

Brøndby Fjernvarme
(manglende varme)

tlf. 43 45 20 60

TeleDanmark Kabel Tv
(manglende tv-signal)

tlf. 80 80 40 50

Falck
(ved vandskade)
tlf. 70 10 20 30

Abon.nr. 11 17 77 77

OBS! - Må kun rekvireres i
nødstilfælde

Varmemester
Bent Pedersen
Kontor ved vaskeriet:

Resenlund 18

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

Ved fraflytning
af lejemål

Et medlem af afdelings-
bestyrelsen kan såfremt dette
ønskes deltage i forbindelse

med syn af lejligheden.

Henvendelse til afdelings-
bestyrelsen

Bore- & banketider
Der må kun bores og bankes

på følgende tidspunkter:
Mandag – fredag:
Kl. 09:00 – 19:00

Lørdag:
Kl. 09:00 – 14:00

Man må ikke bore og banke
på søn- og helligdage!

Maskiner kan lejes på
varmemesterkontoret:
Depositum: Kr. 50,-

Leje pr. døgn: Kr. 10,-



Vaskeriets åbningstider
Mandag - fredag:
Kl. 07:00 – 22:00

samt
lørdag, søndag og helligdage

Kl. 07:00 – 17:00

Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må
ikke anbringes i indgangspartier og i op-
gange!!!
Det er heller ikke tilladt beboerne, at sætte
deres fodtøj uden for lejemålets hoveddør!!!

Installation af
Vaskemaskine

Vi har med Vvs-firmaet By-
ens 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

Fredag:
Lukket for henvendelser

Der forefindes elevator

Telefon: 38 38 04 38
(Direkte nummer)
Kimmie Hansen
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Lundens Klubber

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

Tømmermændene
Wolfgang Landgraf
D. 53 Blok 1
Værkstedsklubben
Gert Ridal
R. 4 Blok 2
Lundens Cykelklub
Tonny Jensen
D. 5 Blok 3

Klub Oasen
Henning A. Jensen
D. 47 Blok 9
Klub 51
Per Hansen
D. 49 Blok 10
Hyggestuen
Reinhard Forslund
D. 49 Blok 10

Formeringsklubben
Bente Schreiber
D. 11 Blok 3

Klub 53
Frank Lundstrøm
D. 53 Blok 10
Klub Venner
Dragan Stojanovic
D. 45 Blok 11

Lundens Aktivitetslokaler
Udlejn.: Walther Gasbjerg
D. 31 Blok 5
Hyggeklubben
Allan Simonsen
D. 33 Blok 7

Klub 89
Niels Husum
D. 55 Blok 11

Lundeklubben
Hanne Ilsvard
D. 67 Blok 8

Hobby og Fritid
Walther Gasbjerg
D. 31 Blok 7
Aktiv 31
Palle Bengtson
D. 35 Blok 7

Cichlideklubben
Tinna Jørgensen
D. 39 Blok 12

Lundens Selskabslokaler
Udlejn.: Walther Gasbjerg
D. 31 Blok 14

Hobbyklubben 2
Boy Henriksen
D. 65 Blok 13

Club Bacchus
John Christiansen
D. 69 Blok 8
Gør det selv klubben
Ole Rohde
D. 37 Blok 9

Lundens Venner
Hanne Ilsvard
D. 67 Blok 14
Lundens Håndarbejdsklub
Glenda Jensen
D. 35 Blok 15



DET ER DA RART AT BO I LUNDEN
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Redaktionen:
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.

Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82
Mail: conni.sparlund@lundens.net
Bud: Mie Sahlberg, Daruplund 39

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg

optages under navn eller mærke. Ved mærke må navn være
redaktionen bekendt. Offentliggjorte 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
Mail: lejerbo157@lundens.net

Lundens hjemmeside: http://www.lundens.net

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  ·  Mail: john.frimann@lundens.net

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43
Tlf. 43 54 54 13  ·  Mail: helge.sparlund@lundens.net

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

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

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


