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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 
 
Så kom vinteren endelig, og sikkert bag på de fleste af os.  
Tak for de indlæg I har sendt til dette nr. af bladet. Hvis nogle 
af jer har en god opskrift på julebag, som I vil give videre, så 
må I meget gerne komme frem med den. Så kan den komme 
med i julenummeret.  
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min nye mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
 
Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god læselyst med dette 
nummer af Lundexpressen og på gensyn i december. 
 

Conni 
 

 
 

 
 

Næste deadline: 
fredag den 7. december, kl. 16.00 

 



 3

Johns klumme 
 
Efter forhandlinger med Te-
lia er det lykkedes for os, at 
få nedsat vores telefonpris 
med 31 kr. pr. måned. 
 
Tele Danmarks abonnement 
er på 340 kr. pr. kvartal, el-
ler 113,33 kr. pr. måned. 
Det betyder, at hvis man 
ringer for mere end 5,66 kr. 
pr. måned til fastnet telefo-
ner, så kan det betale sig at 
tilmelde sig Lundens telefon-
system. 
 
Derfor er der også sendt et 
tilbud til dem der ikke er 
med på telefonsystemet om, 
at de i november uden be-
regning kan tilmelde sig. Vi 
håber, at de fleste vil benytte 
sig af det. 
 
Vi er efterhånden ved at væ-
re færdige med vores anten-
negæld. Den 1. januar 2002 
skylder vi kun omkring kr. 
11.000. De er betalt færdig i 
indeværende regnskabsår. 
Det har taget lidt længere tid 
at komme af med gælden, 
men der har været prisstig-
ninger i både 2000 og 2001. 
Der kommer også en stig-
ning på ca. 3% pr. 1. januar 
2002. 

Som tidligere lovet, så bliver 
antennebidraget nedsat med 
6 kr. om måneden pr. 1. ja-
nuar 2002. Der er taget høj-
de for, at det nye beløb på 
145 kr. pr. måned skulle 
kunne holde til udgangen af 
2003, dog under forudsæt-
ning af, at der kun kommer 
”normale” prisstigninger den 
1. januar 2003. 
 
Kommunalbestyrelsen har 
vedtaget, at nedsætte ejen-
domsskatten pr. 1. januar 
2002 til 9 o/oo. Det betyder, 
at den værdistigning på ca. 
13.000.000 kr. som ejen-
dommen fik, bliver udlignet. 
 
I sidste måned, blev der lavet 
et nyt bed med buske m.m. 
mellem blok 10 og 11. Plan-
terne havde ikke stået der i 
lang tid, før der var nogen 
der havde taget nogle plan-
ter. Det er vel ikke rimeligt, 
at afdelingen (os alle sam-
men) ofrer mange tusinde 
kroner på de grønne områ-
der, og så er der nogle få der 
ødelægger det?! 
 
Eddy og Walther holder op 
som bestyrerpar i selskabs-
lokalerne her den 30. no-
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vember. Det har været man-
ge år de har været der, og 
man må sige, at det har væ-
ret passet flot. Altid rent og 
pænt. Jeg vil gerne sige 
mange tak til Eddy og Wal-
ther for det store arbejde i 
gennem de mange år. 
 
Samtidig vil jeg byde den nye 
bestyrer, Glenda Jensen, 
D.35 velkommen. Glenda vil 
have kontortid hver mandag 
kl. 18:30 – 19:00 i selskabs-
lokalerne. Så fra den 1. de-
cember i år, er det hos Glen-
da man henvender sig, om 
lokalerne er ledige. Jeg for 
min part ser frem til et godt 
samarbejde.  
 
Vi har undersøgt mulighe-
derne for at få et ”låg” på af-
faldskurvene. Umiddelbart 
kan det ikke rigtigt lade sig 
gøre, men vi har aftalt med 
varmemesteren og de blå 
mænd, at de evt. tømmer 
dem lidt oftere.  
 
I år er der ikke noget arran-
gement den første søndag i 
Advent, da der de senere år 
næsten ikke har været delta-
gelse fra beboernes side. Der 
bliver sat en juletræsfod op 
på gavlen af blok 6, og der 
kommer et ca. 3 m højt træ 
med lys. Det gamle ved fod-

boldbanen er lige ved at gå 
ud, og det vil blive fældet i 
nær fremtid. 
 
Jeg har tidligere efterlyst be-
boere der ville hjælpe med at 
lægge blomsterløg rundt om-
kring i Lunden. Der var to 
personer der ville hjælpe. I 
stedet blev der lavet en aftale 
med børnehaven, så nu er 
der lagt rigtig mange løg i 
Lunden, og jeg håber at det 
bliver pænt, når de begynder 
at komme op. 
 
Det er nu lykkedes, at blive 
helt færdig med den nye vej-
afmærkning. Jeg vil endnu 
en gang understrege, at det 
ikke er noget afdelingsbesty-
relsen har fundet på, men en 
bekendtgørelse som politiet 
har bedt os om at efterleve. 
Vi ved godt, at det har givet 
nogle parkeringsproblemer 
rundt omkring, især ved 
blok 1-16 og 2-3. Men vi 
prøver at finde en løsning. 
Det nemmeste ville være at 
fælde grantræerne mod jern-
banen og lægge asfalt på det 
areal, men så ville der kom-
me et andet problem, nemlig 
støj fra S-togene. Men der 
skal nok blive fundet 
en løsning. 
 

John
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Telia sætter nu prisen ned på telefoniprisen med kr. 31,- til kr. 
119,- (inkl. moms) pr. måned inkl. abonnement og samtaler til 
fastnet men ekskl. 70 og 90 nr., mobil, udland og særtje-
nester. (Tele Danmarks abonnement udgør alene kr. 113,33 
pr. mdr.). 
 
I den anledning har vi forhandlet en aftale med Telia Bolig Al-
liance! For dem der vil med på vores Telia Bolig Alliance-aftale, 
er der et specieltilbud i november måned 2001 hvor der vil væ-
re gratis tilmelding / overgang til Telia på telefoni. Tilmelding 
til internet er som hidtil gratis. 
 
Afdelingskontoret vil have ekstraordinært åbent på alle tirsda-
ge i november. Tilmeldingsskema skal afleveres på afdelings-
kontoret (Daruplund 29) senest fredag den 30. november 
2001 kl. 24:00. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
 
Helge Sparlund, 43 54 54 13 /29 72 54 13 
eller John Frimann, 43 54 00 30 / 29 72 00 30 
 

Afdelingsbestyrelsen 
Helge   &   John 
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Telekort 
 
Ringer du ofte til udlandet, er der mulighed for at ringe med 
telekort. Det vil sige at udgiften til opkaldene betales forud, 
og derfor ikke kommer på den normale telefonregning. Mi-
nutprisen er også meget lavere, end den pris du betaler ved 
normal opkald til udlandet. 
 
Prisen (nat/kl. 18-08) for at ringe til for eksempel: 
 
USA = 63 øre/min. Australien = 80 øre/min. 
Canada = 71 øre/min. Spanien = 67 øre/min. 
Japan = 100 øre/min. Tyskland = 63 øre/min. 
 
Har dette din interesse så kom ned på kontoret og hør nær-
mere. Kortene koster kr. 100,00 pr. stk. 
 
Ønsker du at vide minutprisen til et andet land, så har vi en 
stor oversigt. 
 
 

 

NY KØBMAND 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

Åbningstider: 
Mandag – fredag – kl. 7:30 – 18:30 
Lørdag – søndag – kl. 8:00 – 18:00 

 

Hverdag – Frisk morgenbrød, 
Aviser, Friske mælkeprodukter, 

Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling og 
meget mere. 

 

Vi har alt til rimelige priser 
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Sadolin Glostrup 
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 

 

Salon Cleana 
Dame- og Herre salon 

Brøndby Allé 19 
Tlf. 43 54 38 38 

 
* Dame – vask, klip og føn ................................................. 200 kr. 
* Herre – vask, klip og føn ................................................. 150 kr. 
* Vask og føn ..................................................................... 110 kr. 
* Børneklip (0 – 11 år) ....................................................... 100 kr. 
* Permanent, fra ................................................................ 295 kr. 
* Permanent inkl. klip, fra ................................................. 405 kr. 
* Farvning ......................................................................... 190 kr. 
* Reflekser med hætte ....................................................... 255 kr. 
* Reflekser med kam ......................................................... 160 kr. 
* Reflekser med easy mets ................................................. 355 kr. 
* Stribe effekt med easy mets pr. stk. .................................. 20 kr. 
* Farvning af bryn og vipper ..............................................   75 kr. 
* Retning af bryn ................................................................   15 kr. 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 69  

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 klubaktivi-
teter, 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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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år)

 
Tag det første og det sidste bogstav fra de 5 drenges navne og 
sæt disse bogstaver sammen i rigtig rækkefølge til navnet på pi-
gen i midten

 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
7. december, klokken 16:00 
 

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

Held og 
lykke! ♣ 
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Voksen opgave 
 
Hvis du kan løse denne måneds opgave, er du med i lodtræk-
ningen om 2 flasker rødvin.  
 

1. Hvor lang tid kan man opholde sig i rummet uden rum-
dragt? 

a. Umuligt 
b. 15 sekunder 
c. 5 minutter 

 
2. Hvor gammel kan en bjerggorilla i naturen blive? 

a. 10 – 15 år 
b. 20 – 25 år 
c. 30 – 40 år 

 
3. Hvad kalder man Bjergregnskoven? 

a. Højskoven 
b. Tågeskoven 
c. Bjergskoven 

 
4. Hvor mange år er Koralrevet ”Great Barrier Reef” ved Au-

stralien? 
a. 2000 år 
b. 10.000 år 
c. 18.000 år 

 
5. Hvad spiser en søstjerne? 

a. Muslinger og små dyr 
b. Planter 
c. Døde fisk 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
7. december, klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke

 

 



 11

                                      Fra H.F.:
Kenti´s Blomsterland 

 
En hurtig og nem adgang til 
viden om Danmarks potte-
planter . 
 
Har du brug for råd eller vej-
ledning til pasning og pleje 
af dine stue- og have planter, 
Så klik ind på… 

 
www.kenti.dk 

 
 

 
 
 
 
 

Pigetøj sælges: 
 
Str. 0-1 år. kr. 5,00 til 15,00 
pr. del. 
 

Ring til Jeanette på tlf.: 
 43 54 98 02 

 

       

Månedens 
Avisudklip 

 
 

Død mand vågnede 
 
Den ældre brasilianske 
mand, Joao Batista, var er-
klæret død og lå i en kiste, 
da han åbnede øjnene og på 
det nærmeste skræmte livet 
af de sørgende. Der lød skrig 
i kapellet i Rio de Janeiro, da 
Joao Batista også begyndte 
at bevæge den ene arm. De 
omkringstående vurderede, 
at manden måske var i live, 
selv om han var erklæret død 
halvandet døgn tidligere. De 
sendte bud efter en ambu-
lance, men på vej til hospita-
let forlod heldet Joao Ba-
tista. ”Han døde igen, og 
denne gang var det alvor”, 
beretter en niece. 

 
Kilde: Berlingske Tidende 

 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th. 
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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 
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GÆLDENDE FRA 
1. DECEMBER 2001 

 

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 klubaktiviteter, fx af kort- og skak-

klubber. 
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: 
Glenda Jensen 

Daruplund 35, 2.tv. 
Telefon 43 53 98 76 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne 
mellem kl. 18:30 og 19:00 
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Beauty Negle & Slankeklinik 
 

Beauty Negle & Slankeklinik 
 

Gl. Køge Landevej 778 D  •  2660 Brøndby Strand 
Tlf. 43 53 35 36 (8:00 – 18:00) 

 

TELIA KUNDECENTER 
Nogle beboere har været i tvivl om hvor man skulle rin-
ge hen hvis der har være fejl på telefonlinien, internet 
eller på mobilen, eller man ønsker hjælp til noget vedr. 
ovennævnte. 
Der skal ringes til TELIA Boligforeninger på følgende te-
lefon: 

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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Søndag den 9. december 2001 åbnes dørene for vort juleban-
kospil med mange flotte gevinster, så som store flotte ænder, 
flæskestege m/rødkål, kartofler m.m. samt flere gode overra-
skelser for ikke at glemme vort lotteri. 
 
I anledning af julen serveres der et glas gratis gløgg med 3 æb-
leskiver til hver person, som skal afhentes i baren efter beta-
ling af spilleplader, altså før spillet påbegyndes. 
 
Der sælges som sædvanlig øl, vand og flæskestegssandwich. 
 
Vi håber, at mange af Lundens beboere m.fl. kommer til dette 
hyggelige  julebankospil og dermed spreder en rigtig god jule-
stemning. 
 

På gensyn den 9. december 2001 
Lundens Venner 

 
Lundens Venner ønsker samtidig alle beboere, venner og 
sponsorer m.m. en rigtig glædelig jul. 
 
Vi ønsker samtidig alle et rigtigt godt nytår og tak for det gam-
le. 

 
 

Næste bankospil afholdes søndag den 3. februar 2002 
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Revideret den 1. november 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 1tv 022 Raagaard 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 2th 033 Kristiansen 1 hund 
D  3 3tv 034 Petersen 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 
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D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Hyllested 1 hund 
D 15 2th 075 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 1tv 091 Junker 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 1th 114 Aasøe 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1tv 121 Kristensen 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 2th 166 Truesen 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D 45 1mf 176 Høpfner 1 hund 
D 45 1th 177 Madsen 1 kat 
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D 45 3tv 181 Lund 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 
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 1tv 205  Madsen 1 kat 
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 12 3th 291 Jensen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 3th 285 Olsen/Rothgarn 1 hund 
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Lejerbo afdeling 157 

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 10/2001 
tirsdag den 9. oktober 2001 

 
 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, René Sahlberg, Niels 

Husum, Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe Ket-
terle.  

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af refe-

rat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. 
 Referat blev underskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrollen blev taget til efterretning. 
2-2 Ny husleje og indskud pr. 1. oktober 2001. Oversigt 

forelå. 
2-3 Revisionsmøde afholdtes mandag den 15. oktober 

2001. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Tv-signaler. Helge redegjorde for de “vaklende” Tv-

signaler, men nu skulle det være klaret. 
3-2 Telefon. 
 Telefongebyret falder til 119 kr. inkl. moms. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Sikringsrum udlejet. 
 Alt er udlejet. 15 på venteliste. 
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Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Beboer i blok 9, der har søgt om dispensation til at 

holde 2 katte. Afslag er givet, og man forventer at få 
meddelelse om, at kattene er fjernet, da de også har 
hund. Sagen overgives til Lejerbo. 

5-2 Beboer i blok 6, der har 2 hunde. Sagen er ordnet. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 4. september 2001 
6-2 Kontorvagt den 18. september 2001 
6-3 Kontorvagt den 2. oktober 2001 
 Kontorvagterne blev gennemgået og taget til efterret-

ning. 
6-4 Kontorvagt den 16. oktober 2001 bliver klaret af Bir-

the Ketterle. 
6-5 Kontorvagt den 30. oktober 2001 bliver klaret af Niels 

Husum. 
  
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Møde med andre Lejerbo-afd. 5/9-2001: Blev taget til 

efterretning. 
7-2 Generalforsamling i Ældre-caféen den 25. oktober. 

John prøver at komme: Blev taget til efterretning. 
7-3 Lykønskning fra Lejerbo m/billede: Bliver hængt op. 
7-4 BL-info om råderet, gebyrer m.m. Blev taget til efter-

retning. 
7-5 BL-info om aftrapning af rentesikring. Blev taget til 

efterretning. 
7-6 BL-info om fortolkning af ”anden pligtig pengeydelse”. 

Blev taget til efterretning. 
7-7 BL-info om reguleringer af lønning. 
7-8 Møde i Byudvalget den 20. september. Blev taget til 

efterretning. 
7-9 Evaluering af Byudvalgsarbejdet den 6. oktober. Er 

udsendt til bestyrelsen til efterretning. 
7-10 Kvarterløft - referater blev taget til efterretning 
7-11 Referat fra De 8 den 10. september blev taget til efter-

retning. 
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7-12 Referat fra møde ”Hej Nabo” den 13/9 blev taget til 

efterretning. 
7-13 Kursus i kulturforståelse m.m.: Det koster kr. 19.400 

for 15 deltagere. Ingen deltagere fra “Lunden”. 
7-14 Plan for Projekt Ny Viden blev taget til efterretning. 
7-15 Modtaget 2 takkekort for opmærksomhed til fødsels-

dage. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Containergård igangsat. Tilbud overholder vores bud-

get. 
8-2 Vejskilte og afmærkning afsluttet. Der mangler nogle 

småting. 
8-3 Elektrolyseanlægget er igangsat i henhold til budget-

tet. Det skal erstatte udslamning af varmtvandsbe-
holderne. 

8-4 Møde om div. håndværkerfirmaer i oktober. Blev taget 
til efterretning. 

8-5 Overslag på nyt låsesystem. Udskiftning vil koste ca. 
175.000 kr. 

8-6 Bedt om møde med Lejerbo om administrations-gebyr 
for vaskeriet. 

8-7 Ny bestyrer i selskabslokalerne. Eddy og Walther har 
sagt op. Annonce i Lundexpressen. John og Helge 
bemyndiges til at ansætte ny bestyrer. 

8-8 Hærværk mod legehus mellem blok 9 - 10. Beboer er 
vidne til bombardering med sten. John skriver til 
dem. 

8-9 Juletræ i Lunden på Blok 6. Birthe bestiller et 3 m 
højt ædelgrantræ. Helge har fået tilbud på beslag til 
gavlen. 

8-10 Ejendomsskat. Ejendomsskatten bliver pr. 1. januar 
2002 sat ned til 9 o/oo, hvilket udligner problemet 
med den stigende vurdering. 

8-11 Vinduerne (garanti). Der bliver udskiftet 237 stk. sto-
re venderammer, 52 stk. små sidestyret rammer samt 
4 stk. faste rammer af Velfac vinduer p.g.a. lakskader 
inden for garantiperioden, hvorefter sagen afsluttes. 
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8-12 Hegn om fodboldbanen Daruplund 29 (blok 5-6). 

Hegnet fjernes på langsiderne. 
8-13 Tagrenderne er efterset og renset. De var stort set i 

orden. Der var ikke noget videre snavs. 
8-14 Støjgener S-tog /Ridehallen. John har skrevet brev til 

Borgmesteren om at støjen er forværret fra S-togene. 
8-15 Ny købmand i Lunden. John har været henne og by-

de ham velkommen. 
8-16 Forbrug opgjort via grafer og taget til efterretning. 
8-17 Hovedrengøring af trappeopgange: Tilbud vil blive 

indhentet. 
8-18 Affaldskurve: Der er et problem med de nuværende 

med at lave et ”låg”. Ejendomsfunktionærerne vil hol-
de lidt mere øje med dem om de bliver fyldte. 

8-19. Plankeværk børneinstitionen Resenlund 16. Maler er 
rekvireret gennem kommunen. Birthe rykker. 

8-20. Nedkørsel Daruplund. Hegn ved vejkryds er ødelagt 
af bil samt mangelfuld skiltning. Birthe har givet be-
sked til Vejvæsenet. 

8-21. Nogle beboere har spurgt om hvordan rækkefølgen er 
for maling af opgangene. Undersøges hos varmeme-
steren. 

 
Pkt. 9 Klager. 
 Ingen. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger. 
 Ingen. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Ældre-Cafeen 
Lejerbo afd. 157 
 
 
Referat af generalforsamling 25/10 2001  
 
Deltagere: 30 medlemmer samt  afdelingsbestyrelsens formand 
John Frimann. 
  
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
Punkt 2: Valg af dirigent 
John Frimann blev valgt som dirigent. 
 
Punkt 3: Bestyrelsens beretning. 
I sin beretning kom Leif kort ind på de arrangementer, der 
havde været i året, der gik, samt at 3 bestyrelsesmedlemmer 
havde deltaget i ældre-gruppen under kvarterløft. 
Leif omtalte kort de kommende arrangementer: Julefrokost i 
december og 10 års fødselsdag  i februar 2002 samt skovtur i 
maj 2002. 
Leif takkede bestyrelsen for godt samarbejde og medlemmerne 
for hjælp i særlige situationer. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 4: Regnskab 
Der var bemærkninger til regnskabet om bl.a. startbeholdning 
og diverse og Leif redegjorde for disse. Regnskabet var pænt 
bl.a. på grund af de tilskud, som Leif har søgt og fået bevilget. 
Leif takkede John Frimann og bestyrelsen for deres velvilje, 
når vi ansøgte om tilskud. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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Punkt 5:  Forslag. 
Der var fremlagt 2 forslag: 
a) Helges forslag om, at medlemmerne kan være med til at 
vælge, hvortil skovturen skal gå og inden en nærmere frist af-
levere forslag til bestyrelsen, som så fremlægger 2 til 3 forslag 
til medlemmernes valg. 
Dette forslag blev godkendt. 
 
b) Bestyrelsen forslag om udvide bankospillet til at omfatte 7 
spil til en pris af 30 kr. Der kom et ændringsforslag om at bi-
beholde de hidtidige 5 spil, men i stedet for at koste 20 kr. 
blev prisen forhøjet til 30 kr. og med pænere præmier. 
Dette ændringsforslag blev godkendt. 
 
Valg:  
a) Kasserer: 
Da Leif som formand af formelle grunde ikke kunne vælges til 
kasserer, accepterede Helge at blive konstitueret på posten. 
Blev valgt for 2 år. 
b) Bestyrelsesmedlemmer: 
Kirsten Terp blev valgt for 2 år. 
c) Suppleant: 
Inger Simonsen blev valgt. 
 
Punkt 6: Eventuelt. 
John Frimann omtalte bl.a. telefoni: Prisen nedsættes til kr. 
119,- pr. mdr. At der ville være en kampagne nu, hvor man 
kunne melde sig gratis hos Telia i en periode. Fortalte at an-
tennebidraget pr. 1. januar 2002 blev nedsat med 6,00 kr. pr. 
måned. Der var nu nedsat et blomsterudvalg, der ville sælge 
blomster på boldbanen mellem blok 5 og 6 lørdag den 4. maj 
2002. Omtalte kort kvarterløft, og at der ville komme en mini-
golfbane i bunden af Esplanaden. 
Leif takkede medlemmerne for en god og saglig generalforsam-
ling. 

 
Sign. John Frimann Sign. Leif Refdahl 
 Dirigent     Formand 
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Ikke mange klager     Ny genbrugsbutik 
 
Fra den 1. juli 1998 har be-
boerklagenævnene, hvor al-
mene beboere har kunnet 
klage over boligforhold, eksi-
steret. Da lovgiverne vedtog 
loven om beboerklagenævn, 
vurderede man, at der hvert 
år ville opstå ca. 4000 sager, 
som nævnene skulle tage sig 
af. Nu viser en undersøgelse 
fra By- og Boligministeriet, 
at det var alt for højt regnet. 
Det viser sig, at der kun ind-
kommer godt 900 sager over 
hele landet. Hvorfor der ikke 
kommer flere sager kan in-
gen svare på. 
75 pct. af alle klager gælder 
husordensager, fraflytnings-
sager, sager om vedligehol-
delser og sager om forbrugs-
regnskaber. 
Undersøgelsen blev offentlig-
gjort i De 4 Stiftstidender, og 
hertil siger BL's formand 
Henning Kirk Christensen, 
at man selvfølgelig kan se 
positivt på det, at der ikke 
kommer så mange klager, og 
at det betyder, at lejerne er 
tilfredse. Men det er nok ik-
ke den eneste forklaring. Det 
er nok snarere fordi politi-
kerne overvurderede behovet 
for beboerklagenævn, siger 
han. 

I juni måned blev der indviet 
en ny genbrugsbutik i 
Brøndby Strand Parkerne. 
Butikken ligger i Tranum-
parken 3, i samme bygning 
som beboerhuset Tranen. 
Strandens Genbrug, som bu-
tikken hedder, sælger mas-
ser af godt tøj til alle aldre og 
til billige priser. Butikken 
har også et mindre udvalg af 
sko, tasker, smykker mm. 
Overskud fra salget går til 
Børnenes Rejsebureau, som 
arrangerer ture for børn i 
Brøndby Strand Parkerne.  
 
Strandens Genbrug  
Tranumparken 3 
2660 Brøndby Strand 
tlf.: 43539750 
 
Butikken holder åbent på 
følgende tidspunkter: 
Mandag: 10-14 
Tirsdag: 12-18 
Onsdag: 10-14 
Torsdag: 12-18 
Fredag: 10-13 
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Børnesiden 
Præmierne 

oktober 2001 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Nanna Nipper 
Daruplund 19 

 
2. præmie / 30 kr. 

 
Lukas Nicholson 
Daruplund 15 

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Christian Molin 

Daruplund 7 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 

oktober 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

Vi siger tillykke til: 
 

Gitte Gregersen 
Daruplund 25 

 
Som kan afhente en rød- og 

en hvidvin på kontoret 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
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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Alle internet brugere fik  
midt i oktober et brev fra Te-
lia om at den længe ventede 
Portal var ved at være klar til 
afprøvning. Vi havde udvalgt 
en lille gruppe beboere til at 
være testpersoner, og det var 
vist en god ide. Der var nem-
lig fejl på portalen så den 
slet ikke kunne det der var 
meningen. Det gav pro-
grammørerne fra Telia Inter-
net grå hår, da de så at de-
res længe ventede ”mester-
værk” opførte sig helt ander-
ledes end de var vandt til. 
Både Telia og testgruppen 
måtte gå slukørede hjem, da 
man ikke sådan lige kunne 
løse fejlene. Så var der ikke 
andet end at vente lidt læn-
gere, men hvad, det er vi 
snart blevet gode til ☺ 
 
Til sidst et lille hjertesuk: det 
er kommet mig for øre at der 
er enkelte der ikke har kun-
ne få deres internet eller e-
mail til at virke. I stedet for 

at søge hjælp hos supporten, 
har man bare ladet det være 
og så gået i krogene (vaskeri-
et og andre steder hvor be-
boerne mødes) og brokket sig 
over anlægget. Det synes jeg 
ikke er fair. Vores Internet er 
et af landets hurtigste og 
99,9 % af de fejl der ringes 
til supporten eller mig om 
skyldes brugerfejl, dvs. en-
ten er brugerens computer 
ikke sat rigtigt op eller også 
gør brugeren ikke tingene 
rigtigt. 
 
Så hvis du ikke kan få dit In-
ternet eller e-mail til at virke, 
så ring (gratis) til supporten 
på telefon 88 30 40 60, vælg 
derefter 2 for internet. Så får 
du også det du har betalt 
for: Et lynende hurtigt og 
stabilt internet / e-mail. 
 

Helge 
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Som de fleste nok har set på 
opslagstavlen i opgangene 
sætter Telia prisen ned til kr. 
119 pr. måned. Hvorfor det 
lige blev 119 kr. kan jeg ikke 
svare på, men mon det ikke 
er for at matche de andre 
udbydere, der forsøger at 
komme ind på markedet. Det 
var i hvert fald rart at få at 
vide, for jeg kan huske at der 
på de temamøder vi holdt 
ifb. med afstemningen om 
vores telefonanlæg, var flere 
”sortseere” der mente, at in-
den der var gået et år ville 
Telia komme og hæve prisen. 
 
Det kan vi jo så se nu at det 
gjorde de ikke, tværtimod. 
 
Det vil sige, at man hvis man 
stadig er TeleDanmark kun-
de og taler for mere end 17 
kr. i kvartalet, vil man spare 
penge ved at tilmelde sig af-
talen. Og det er nok meget få 
mennesker der taler så lidt. 
Ydermere er tjenesterne vis 
nummer – viderestilling og 
skjul nummer inklusive i de 
119 kr. pr måned. 
 

 
 
 
 
 
 
I forbindelse med prisned-
sættelsen er vi blevet enige 
med Telia om at køre en 
kampagne, så det er gratis at 
tilmelde sig i november må-
ned. Normalt koster det nu 
kr. 350,00 i oprettelsesgebyr 
at tilmelde sig telefonaftalen. 
Tilmelding til Internettet er 
stadig gratis. 
 
Vi har derfor udsendt tilmel-
dingspapirer til de godt 80 
lejligheder der endnu ikke er 
med. I forbindelse med kam-
pagnen holder vi derfor 
åbent på kontoret Darup-
lund 29, hver tirsdag i no-
vember, mellem kl. 18.00 og 
19.00. 
 
I dette tidsrum vil enten 
John eller jeg være dernede, 
så har du spørgsmål til en-
ten telefon eller internet er 
du velkommen, ligesom vi 
evt. kan hjælpe dig med at 
udfylde tilmeldingspapirer-
ne. 
 

Helge 
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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 kopi-
maskine. 
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 

 



 30

 

Pensionist i Lunden 
 

Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
Samlingsstedet for pensionister og 

efterlønsmodtagere boende i Daruplund 
og Resenlund. “Ældre Cafeen” er en forening 

direkte under afdelingsbestyrelsen 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 selskabsloka-

lerne, Daruplund 69 til hyggeligt samvær, samt ind i mel-
lem forskellige 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 for-

manden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf. 
tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net 

 
 
 
 
 
 
 

Flaskerensere 
 
Varmemesteren har indkøbt nogle flaskerensere til rens-
ning af afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan købe en for kr. 20,- hos varme-
mesteren. 
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Hvorfor digitalt TV? 
 
Digitale signaler giver per-
fekte billeder - derfor! 
Digitalt TV er ikke det rene 
salgsgas, men indebærer 
faktisk en masse fordele - 
bl.a. bliver signalet fra sen-
demasten aldrig svagere over 
længere distancer. Det gør 
de almindeligt kendte analo-
ge signaler. Vi har alle prøvet 
at stå med sne på skærmen, 
men kan du modtage et digi-
talt signal, så vil du modtage 
det perfekt. 
 
Et digitalt signal forstyrres 
heller ikke af flimmer eller af 
andre ødelæggende elemen-
ter, som du måske kender 
fra dit analoge TV. Det et 
fordi signalet først forvandles 
til TV-billede i dit fjernsyn. 
Det sker i en digital dekoder, 
som enten er en del af TV’et 
eller en separat tuner. Når 
forvandlingen er sket, bliver 
billedet skudt op på skær-
men. Digitale TV-signaler 
komprimeres i øvrigt, før de 
når frem til dig. Det kan de 
bedre tåle end et analogt 
signal, og det betydet at de 
“fylder” mindre i sendeland-
skabet eller optager mindre 
bånd-bredde. Det er derfor 
du kan få et større udvalg at  

 
vælge imellem. Metoden til at 
komprimere digitale signaler 
hedder MPEG-2, og det ken-
der du måske af navn fra din 
DVD. 
 
Al slags komprimering er na-
turligvis et kompromis. Hvis 
vi tager den bedste kvalitet 
af digital video i ukomprime-
ret form, vil det sluge en for-
færdelig masse data - et se-
kund af en video vil svare til 
hele 27 disketter. 
For at få et digitalt signal 
med fire gange den opløs-
ning, som du modtager på 
dit analoge TV gennem de 
frekvenser du har til rådig-
hed, bliver billedet kompri-
meret med hele 55 til 1! Men 
du behøver ikke bekymre dig 
om tab af billedkvalitet. 
 
MPEG-2 - selvom det ikke er 
perfekt til komprimering - er 
faktisk rigtig godt til at vide, 
hvad der skal komprimeres. 
Det tager højde for, hvordan 
øjet opfatter farver og bevæ-
gelse. 
 
I hver enkelt billedsekvens 
(frame) i en film, vil en 
MPEG-2 koder optage lige 
nøjagtig nok detaljer til, at vi 
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ikke kan opfatte, at der 
mangler noget. Dekoderen 
sammenligner også de sam-
menhængende frames og op-
tager kun det som har ænd-
ret sig. Resultatet på et godt 
TV vil være lige så godt som 
at se ud af et åbent vindue. 
 
Digital superlyd 
Men det er ikke kun billedet 
der bliver bedre med digitalt 
TV. Lyden vil også fremstå 
som noget stort - og vil kun-
ne ændre hele vores opfattel-
se af vores hjemme-biograf. 
Med den ægte surround 
sound får du mere end blot 
et bedre billede. 
 
Mulighederne i den digitale 
lyd vil også ændre den måde, 
vi opfatter radioen på. Helt 
nye muligheder vil dukke op. 
 
Multicasting - eller mulighe-
den for at modtage mere end 
et signal af gangen - bliver 
også en af de ting, vi vil se i 
fremtiden. Allerede nu kan 
du for eksempel følge med i 
en fodboldkamp og få serve-
ret mål fra de andre kampe, 
der bliver spillet samtidig, i 
et lille vindue. Det kan kun 
gøre oplevelsen bedre. 
Sidst - men bestemt ikke 
mindst - vil den digitale 
transmission tillade os at 

surfe på nettet deltage i vi-
deo-konferencer og kommu-
nikere over Internettet. Ja, 
den digitale fremtid ser 
spændende ud. 
 
 
 
 
 
 
Digitalt TV er fremtidens TV 
med bedre billede, flere in-
formationer på skærmen og 
bedre lyd. 
 

Vittighed 
En læge havde opfundet en ma-
skine, der kunne overføre smer-
terne under fødslen til barnets 
far. 
 
Et ægtepar tog imod tilbuddet 
om at prøve maskinen. Lægen 
satte overførslen til 25% af smer-
terne til barnets far, men man-
den kunne ikke mærke noget.  
 
Det synes lægen var underligt, så 
den blev sat op til 50%, men 
manden kunne stadig ikke mær-
ke noget. Konen derimod havde 
det helt fint.  
 
Så kunne de jo lige så godt over-
føre alle smerterne til faderen, og 
fødslen gik fint. 
 
Om aftenen da manden kommer 
hjem, ligger postbudet død foran 
hoveddøren. 
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Nyt programudbud på TV: 
 
Fornyelse uden fordyrelse 
 
Brugerafstemningerne, som 
hidtil er blevet afholdt hvert 
2. år, er blevet afskaffet. Det 
betyder dog ikke, at TDC 
Kabel TV ikke lytter til kun-
derne. Vi har netop taget vo-
res kunder med på råd i en 
omfattende undersøgelse af 
holdningerne til forskellige 
tv- og radiokanaler. 
 
Det er med udgangspunkt i 
denne undersøgelse, at vi nu 
kan præsentere dig for et 
endnu bedre analogt pro-
gramudbud. Vel at mærke 
uden prisstigninger udover 
den almindelige inflation. 
Omlægningen i kabel-tv-
nettet finder sted omkring 
årsskiftet. 
 
De mest populære kanaler 
vil fortsat være tilgængelige, 
uden du behøver at investere 
i digitalt modtageudstyr. 
 
Endnu bedre tv-program-
mer til hele familien 
Heller ikke fremover vil du 
kunne finde et bedre og mere 
alsidigt sammensat pro-
gramudbud end hos TDC  
 

 
 
 
Kabel TV. Det nye program 
udbud betyder bl.a., at du 
får nye kanaler som sender 
sport, film, musik og meget 
mere. Samtidig har vi valgt 
at udvide sendetiden for en 
række populære kanaler. 
 
Viasat Sport er en ny dansk 
kanal, der sender sport som 
især interesserer danskerne. 
Kanalen sender dansk og in-
ternational fodbold, golf, 
trav, ishockey, basketball og 
meget andet. Viasat Sport vil 
også vise store danske 
sportsbegivenheder. 
 
Hallmark er en reklamefri 
filmkanal som sender film og 
tv-serier for hele familien. 
Filmene er kvalitetsfilm med 
internationalt kendte skue-
spillere på rollelisten. 
 
For musikelskere tilbyder vi 
VH1 som sender musik fra 
1970'erne og frem til i dag – 
både musikvideoer og bag-
grundsprogrammer. Kanalen 
sigter især på dem der sy-
nes, at de er blevet for "gam-
le" til MTV. 
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Fox Kids og National Geo- 
graphic, som begge er kendt 
for deres lærerige kvalitets-
programmer, udvider sende-
tiden. 
 
Stadigvæk nabolandska-
naler og etniske kanaler 
Samtidig har vi valgt at skæ-
re ned i antallet af nabo-
landskanaler. Der vil dog 
over hele landet være mindst 
én svensk, én norsk og én 
tysk kanal. 
 
Vi vil også stadigvæk tilbyde 
etniske kanaler. Udbudet er 
sammensat på baggrund af 
befolkningssammensætnin-
gen i de enkelte amter. 
 
Herunder kan du se vores 
kanaludbud som det vil se 
ud fra årsskiftet.  
 
Kanaler som skal 
findes i nettet 
DR1 
DR2 
TV2 
TV2 Zulu 
TvDanmark 2 (lokal tv) 
Lokal tv (uændret) 
 
Kanaler som 
forbliver i nettet 
TV3 
3+ 
TvDanmark 1 

dk4 
Discovery 
Animal Planet 
CNN 
MTV 
BBC Prime 
BBC World 
TCM/Cartoon 
TV5 
Eurosport (formentlig) 
 
Nye kanaler 
Viasat Sport 
VH1/National Geographic 
Fox Kids/Hallmark 
Ønskekanal 
 
Nabolandskanaler 
Sverige 1 
Sverige 2 
TV4 
TV2 Norge 
ARD 
 
Etniske kanaler 
MBC (arabisk) 
TRT International (tyrkisk) 
 
Kilde: Pressemeddelelse fra 
TDC 
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Løsninger 
oktober måned: 

 
Børn: 

 

En pelikan 
 

 
Voksen: 

 
 

Frankrig 
 
 

Tillykke til vinderne, der kan 
hente deres præmier på kon-

toret i åbningstiden. 
 
 

 

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 

 
 

Større mængder storskrald 
- skal anbringes i container bag vaskeriet! 

Nøgle til containeren kan lånes på varmemesterkon-
toret i åbningstiden. 

 

Kun indpakket husholdningsaffald 
- må smides i opgangens affaldsskakt !!! 

 

Kattegrus 
- må ikke smides i affaldsskakten !!! 
 

Aviser og blade 
- skal afleveres i Lundens papircontainere, der er op-

stillet ved hver anden blok !!! 
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Vittigheder 
 

 
 
Per og Poul sidder i børnehaven og aftaler, at de skal spille 
fodbold på computeren, når de kommer hjem. 
 
- Var det ikke bedre at gå udenfor og spille fodbold?, spørger 
pædagogen. 
- Nej, siger Poul, ledningen kan ikke nå! 
 
 
Det var vist ingen succes med den middag for chefen. Han så 
noget sur ud, sagde manden. 
 

Konen: Du skulle heller ikke have fortalt alle de dumme og 
sjofle vittigheder. Jeg prøvede endda at standse dig ved at 
sparke dig over benene så mange gange. 
 

Manden: Sparkede du? 
 
 
- De fastholder altså, De kun har kastet tomater efter Deres 
svigermor? 
- Ja, det gør jeg. 
- Hvordan kan hun så være kommet sådan til skade? 
- De var på dåse. 
 
- Jeg vil gerne bede om et middel mod orm. 
- Så gerne, skal det være til voksne? 
- Det ved jeg ikke rigtigt, hvor gamle skal de være for at være 
voksne? 
 
 
- Bliver mit barn en pige? 
- Nej, hr. Jensen, bare fordi De har ventet et par timer, betyder 
det ikke nødvendigvis, at Deres barn bliver en pige. 
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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 
ejendomsfunktionær eller 
et bestyrelsesmedlem (se 
bagsiden), der rekvirerer 
firmaet. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TeleDanmark Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade) 
tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 11 17 77 77 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res i nødstilfælde 

 

Varmemester 
Bent Pedersen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 

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

 

 

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 ban-
ke 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 
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 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 

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 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Værkstedsklubben 
Gert Ridal 
R. 4 

Blok
2 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok 
10 

Lundens Cykelklub 
Tonny Jensen 
D. 5 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
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 
Morten Nielsen 
D.65 

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 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok
9 

Lundens Håndarbejdsklub
Glenda Jensen 
D. 35 

Blok 
15 

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

Mail: cs@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: lunden@lundens.net 

Lundens hjemmeside: 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: jf@lundens.net 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 43 
Tlf. 43 54 54 13  •  Mail: hs@lundens.net  

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

Best.-medlem: René Sahlberg, Daruplund 39, Tlf. 43 54 04 79 
Mail: resa@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 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF00480042005f0049006e0064007300740069006c006c0069006e0067002000740069006c0020007400720079006b>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


