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Redaktørens side 
 
Jeg håber, at I alle kom godt ind i det nye år. 
 
I næste måned er det fastelavn. Helt nøjagtigt den 10. februar. 
Børnefestkomitéen sælger billetter, fra afdelingskontoret D. 29 
 
Det kunne være skægt, hvis også de voksne var klædt ud den-
ne dag??? Eller er der ingen der tør? Der er en præmie til den 
bedst udklædte voksen. Se side 6. 
    
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
Til sidst vil jeg ønske god bedring med benet til Helge Frede-
riksen. Jeg håber du snart er mobil igen, så jeg kan få næste 
måneds avisudklip.   
 
På gensyn i februar. 
 

Conni 
 

 
Næste deadline: 

fredag den 8. februar kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Rigtig godt nytår til alle i 
Lunden. Håber at alle er 
kommet godt ind i år 2002. 
 
Noget af det første der skete i 
det nye år var, at Tele Dan-
mark omlagde nogle kanaler, 
d.v.s. nogle går ud og andre 
kommer ind. I slutningen af 
januar 2002 kommer der en 
ombytning af kanalpladser-
ne, men man har lovet os at 
give noget skriftlig informati-
on. 
  
Afdelingsbestyrelsen har 
modtaget udkast til regn-
skab for perioden 2000 - 
2001. Det udviser et under-
skud i en pæn størrelsesor-
den. Det, der er årsag til un-
derskuddet, er hovedsa-
geligt renovation, forsikring 
og afskrivning på uerholdeli-
ge udgifter. 
  
Vi har også modtaget forslag 
til budget for 1. okt. 2002 - 
30. sep. 2003. Der vil kom-
me en huslejestigning til ok-
tober, men hvor meget kan 
på nuværende tidspunkt ik-
ke vides, da Afdelingsbesty-
relsen først i februar skal 
have en forhandling med Le-
jerbo om det. 

Der vil blive orienteret mere 
om det her i Lundexpressen 
og endelig skal det jo også 
behandles på afdelingsmødet 
den 7. maj 2002. 
  
Uheldigvis skete der en al-
vorlig faldskade ved sel-
skabslokalerne forleden. 
Ældre-Caféen startede op 
igen efter juleferien, og da 
Helge Frederiksen skulle ind 
af døren var han så uheldig 
at falde og brække lårbenet. 
Vi ønsker Helge rigtig god 
bedring og håber, at han 
snart er på benene igen. 
  
Grantræerne ved stien mel-
lem blok 3 og 4 er blevet me-
get store. Dette vil man ger-
ne gøre noget ved. Afdelings-
bestyrelsen vil holde et in-
formationsmøde for beboer-
ne i blok 3 og 4 snarest mu-
ligt og høre deres mening om 
planerne. 
  
I forbindelse med en aftale 
mellem BL og Telia om til-
skud til kabling, så har Afde-
lingsbestyrelsen også for-
handlet en aftale med Telia, 
således at vi modtager et 
pænt tilskud, så vi kan ned-
bringe vores gæld på de nye 
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kabler. Det betyder at vores 
gæld vil være betalt hurtige-
re ud. 
  
Afdelingsbestyrelsen har 
drøftet og undersøgt, om 
man kunne bygge vores va-
skeri om til et "grønt vaske-
ri". Man kan i dag genbru-
ge/recirkulere ca. 95% af 
vandet ved, at det løber igen-
nem nogle tanke. Vi havde 
fået oplyst, at der ville være 
en afskrivningsperiode på 
ca. 4-5 år. Men - men - men 
det er dyrt. Det vil koste ca. 
300.000 kr. at ombygge, og 
besparelsen vil være små 
20.000 kr. Det er en afskriv-
ningsperiode på ca. 15 år - 
og selv om Lunden gerne vil 
være en "grøn" afdeling, så 
kan det "grønne" også købes 
for dyrt. 
 

John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månedens 
Avisudklip 

 

Hund åd øre 
 
Da en svensk mand for-
skrækkede naboens hund, 
tog kræet en frygtelig hævn. 
Kæledyret gik resolut til an-
greb på manden, bed hans 
øre af og slugte det. 
 
Den chokerede mand blev 
straks bragt til hospitalet, 
mens hunden blev fragtet di-
rekte til dyrlægen. Her for-
søgte man ved et kirurgisk 
indgreb, at redde det afrevne 
øre. Fire timer efter, at det 
var blevet bidt af, blev øret 
således fragtet til hospitalet 
for at blive sat på igen. 
 
Uheldigvis var det allerede så 
ødelagt af hundens mavesy-
re, at det ikke kunne lade sig 
gøre. 

 
Kilde: Berlingske Tidende 

 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th. 
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Glatte fortove ved P-pladserne 
 
Det er ikke hvert år vi har så 
meget frost og sne, men ... 
når det er rigtig vinter, ja så 
har vi et problem med forto-
vene ved vore parkerings-
pladser. 
DET ER SIMPELTHEN MED 
FARE FOR BRÆKKEDE 
ARME OG BEN AT VI GÅR 
NED TIL VORE BILER! 
 
Jeg har tidligere skrevet om 
det i Lundexpressen og også 
talt med varmemester og da-
værende formand om pro-
blemet, men har hver gang 
fået at vide at - maskinerne 
var for store til at kunne kø-
re igennem fortovene?? 
Hvad med håndkraft? 
For dyrt? Jamen så må vi 
betale det, tage den udgift 
mere. Det kan ikke vælte he-
le budgettet, så lang tid har 
vi ikke vinter i Danmark, 
heller ikke i Lunden. 
 
Snerydningen er ellers fin 
her i bebyggelsen, synes jeg, 
de "Blå mænd" klarer det 
flot, men problemet med vore 
fortove ved parkeringsplad-
serne må og skal løses. Kom 
ikke og fortæl, at det ikke er 
muligt at hakke isen op - 
den gælder ikke, det er før 

det bliver til is, det skal væk. 
Jeg ser beboere der klamrer 
sig til kølerhjelme og ræk-
værk, når de skal hen til de-
res biler. 
Det må ikke være sådan. 
 
Argumentet med, at det kun 
er i en kort periode at forto-
vene er isede til, gælder ikke. 
- Selv i en kort periode kan 
der brækkes ben. 
 
Ps. Det skulle lige være et 
sted hvor postbude skulle til 
og hvor skrald skulle fjernes 
- så skulle der nok blive ryd-
det. 
  
Godt Nytår, med hele lem-
mer, til jer alle sammen. 

  
Jytte D. 9 
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Lundens Fastelavnsfest 
 
Der afholdes tøndeslagning på Langbjergskolen, søndag den 
10. februar, kl. 10.00 – 12.00, for børn mellem 0 – 12 år. 
 
Billetterne koster 10,00 kr. og voksne er gratis. På billetten er 
der en sodavand, en fastelavnsbolle og en godtepose til børne-
ne.  
Der er præmier til de 3 bedst udklædte børn, samt til katte-
konger og kattedronninger. 
 
Der vil også være en tønde til de voksne ( 13 – 100 år.) 
 
Til den bedst udklædte voksen, er der 3 flasker rødvin. 
Tør du? 
 
Der kan købes kaffe, the, øl og vand til rimelige priser. 
 
Vi sælger billetterne på følgende dage, fra afdelingskontoret,  
Daruplund 29: 
 
Torsdag den 31. januar kl. 19.00 – 20.00 
 
Fredag den 1. februar kl. 19.00 – 20.00 
 
Lørdag den 2. februar kl. 16.00 – 17.00 
 
Der kan ikke købes billetter søndag den 10. februar. 
 

Børn kun i følge med voksne. 
 
Vi glæder os til at se mange udklædte børn og voksne. 
 

Med festlig hilsen 
På Børnefestkomitéens vegne 

Conni 
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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) 
 

 
 

NY KØBMAND 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

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

 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
Aviser, Friske mælkeprodukter, 

Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling og 
meget mere. 

 

Vi har alt til rimelige priser 
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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 mø-
der 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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Held og 
lykke! ♣ 

Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

Hvilken skygge passer: 
De fire skygger ligner jo hinanden, ikke sandt ? Men kun en af 
dem svarer nøjagtig til tegningen i midten. Brug øjnene godt og 
find ud af, hvilken skygge der er den rigtige. 
 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
8. februar 2002, klokken 16:00 
 

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr.
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Voksen opgave 
 
Hvis du kan løse denne måneds opgave, er du med i lodtræk-
ningen om 2 flasker rødvin.  
 

1. Hvad er solformørkelse? 
a. Månen skygger for solen 
b. Solen skygger for månen 
c. De lyser på samme tid 

 
2. Hvor mange forskellige slags regnskove findes der: 

a. 1 
b. 3 
c. 4 

 
3. Hvilket år blev Ørsted satellitten opsendt? 

a. 1996 
b. 1999 
c. 2001 

 
4. Hvad er måneskin? 

a. Et lag omkring månen 
b. Solen, der skinner på månen 
c. En stjerne der skinner på månen 

 
5. Hvor lang tid er der mellem solformørkelserne? 

a. 5 år 
b. 12 år 
c. 18 år 

    
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den 
8. februar 2002, klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke
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En kold jul
Vi har haft en meget kold jul 
i opgang 55. Temperaturen i 
lejlighederne har været mel-
lem 17 – 19,6 grader. Den 
23./12. var der ingen varme 
på radiatorerne i stuen i 55, 
1.th., men der var varme i 
værelserne. Vi ringede til 
John Frimann, han kom 
sammen med Paul den 
24./12. om formiddagen. 

De kunne godt mærke, at 
der var koldt. Paul gik en tur 
i boilerrummet og fandt ud 
af, at der ikke var hældt 
vand på kedlen, efter der 
havde været en VVS-mand 
derinde nogle dage før jul. 
Der blev hældt vand på, og vi 
glædede os til at få varme – 
men nej, det hjalp ikke no-
get. D. 25./12. kom Paul 
igen, han var ved at få grå 
hår, da vi stadig havde det 
koldt. Han fór frem og tilba-
ge fra boilerrummet og os, 
det hjalp stadig ikke. 

D. 26./12. kom Paul atter. 
Var nede i boilerrummet, 
skruede op så fyret var rød-
glødende – og så fik vi var-
me. Hvor var det dejligt og vi 
nyder det! Juleaften var godt 
nok kold, selvom vi havde 
masser af stearinlys og gæ-
ster. 

Hvis nogle spørger Paul, 
hvad han fik sin jul til at gå 
med – ja så har han tilbragt 
en tid hos Tom og Anne. 

Tak for hjælpen Paul. Du 
glemte at komme på din fød-
selsdag og få varm kakao. 

Til sidst vil vi ønske alle i 
Lunden et godt og lykkebrin-
gende Nytår. 

Masser af hilsener 
Tom og Anne 

D. 55 
 

Til salg: 
Fryser: 
Hoover Crystal Cold De Luxe 
H: 85   B: 50   D: 58 
Hvid, 4 skuffer, vendbar lå-
ge. Sælges for: 500,00 kr. 
 
Køleskab: 
Hoover Crystal Cold De Luxe 
H: 120   B: 54   D: 59 
Hvid, vendbar låge. 
Sælges for: 500,00 kr. 
 
Med venlig hilsen 
 

Finn Madsen 
Daruplund 17, 1. th. 

Tlf.: 43 73 90 37 
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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 (Resenlund). 

 
Pladsleje: kr. 180,- pr. år. 

 
 

 
 

LYRIK GULVE 
 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL – LINOLEUM 
 
 
 

Ricky Jørgensen 
 

 
℡ 40 46 59 55 
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Skønhedsbehandlinger for kvinder 
og mænd i januar måned 

 

Beauty, Negle & Slankeklinik 
Gl. Køgelandevej 778D - 2660 Brøndby Strand 

Tlf. 43 53 35 36 / 40 78 26 34 
 

Afslappende ansigtsbehandling 
Afrens/peeling, damp, massage ansigt, hals, maske – kr. 199,00 

Retning bryn – farve vipper + bryn – kr. 175,00 
 

Hårfjerning med voks 
Fra knæ og ned eller knæ op – kr. 150,00 

2 hele ben inkl. Bikini – kr. 380,00 
Underarm/bikini – kr. 125,00 

Bryn/overlæbe/hage – kr. 75,00 
Ryg eller armene – kr. 190,00 

 

15 slankebehandlinger for kr. 1.500,00 – KUN I JANUAR 
Gratis samtale med slankekonsulent! 

Glasfibernegle kun kr. 399,00 

 
 

TELIA KUNDECENTER 
Der skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der er 
fejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller man 
ønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte. 
 

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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Væmmelig oplevelse
Jeg var ude for en væmmelig 
oplevelse i dag. Jeg var i vo-
res kælderrum (det som vi 
har lejet) for at ligge nogle 
ting derned. Der var lys i 
rummet og døren stod åben 
og en af vores orange kasser 
med indhold, stod længere 
nede af gangen. Jeg hentede 
selvfølgelig kassen, satte den 
på plads, slukkede lyset, 
lukkede døren og gik hjem. 
Ca. 3 kvarter senere, da jeg 
var nede med hunden, tænk-
te jeg at jeg hellere måtte gå 
gennem kældergangen, så 
jeg gik ind ved nr. 59. Da jeg 
åbner døren, ser jeg en 
mand stå på den orange 
kasse, og døren til vores le-
jede kælderrum var åbent og 
der var fuld blus på. Jeg 
spørger ham om, hvordan 
han er kommet ind i det 
rum. Han havde da selvfølge-
lig lukket sig ind, for han 
skulle bruge noget at stå på. 
(Det var angiveligt en fra 
VVS) Da det går op for ham, 
at det er vores kælderrum, 
og ikke ejendommens, bliver 
han ligbleg og ved ej, hvad 
ben han skal stå på.  
VVS-manden skal ikke klan-
tes for noget, men det kan 
da ikke være rigtigt, at der er 
nogle som får udleveret nøg-

ler, så de kan gå ind i alle 
rum? Vi har før haft egen lås 
på, da der hverken er el. el-
ler vandinstallation. Det 
måtte vi ikke for beboerfor-
eningen / Lejerbo, da de si-
ger de skal have adgang til 
de rum som er lejet ud. 
Hvor står det, at beboerfor-
eningen skal kunne komme 
ind i de lejede rum? 
Hvorfra kan VVS, eller andre 
vide/tro, at lige det rum evt. 
tilhører ejendommen? Jeg 
kan forstå, at de evt. skal 
have adgang til de rum, hvor 
der er el/vandinstallation, 
men-men-men, beboerfor-
eningen kan jo heller ikke 
komme ind i lejlighederne 
hvis der opstår skade, da de 
ikke har nøgler til folks lej-
ligheder. Denne grimme op-
levelse ville ikke have været 
sket, hvis man havde kunnet 
dispensere, så vi havde egen 
lås. Vi kan jo ikke føle os 
trykke mere. 
 

Hilsen 
Anne 
D. 55 

 
Svar 
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Svar til Anne: 
Det er med beklagelse, at der 
har været en VVS-mand inde 
i rummet. Vi har tilskrevet 
firmaet og gjort dem op-
mærksom på, at man kun 
har noget at gøre i de rum, 
hvor man skal ordne noget. 
Som du selv skriver, så blev 
den unge mand vist klar 
over, at den var gal. 
 

Venlig hilsen 
Bent P. og John F. 

 

  
 

Selskabslokalerne 
Står du og skal bruge sel-
skabslokalerne, kan du ved 
hjælp af vores hjemmeside  
på internettet se, om de er 
udlejet på den dag du skal 
bruge dem.  
 
Glenda opdaterer siden lø-
bende, så den er up to date. 
 
Hjemmesidens adresse er: 
 

www.lundens.net 
 
Se derefter under ”Selskabs-
lokaler”. 
 
 

Et lille suk! 
Manglen på P-pladser i be-
byggelsen bliver større og 
større. Derfor undrer det 
mig, at man til stadighed ser 
så mange, der parkerer helt 
skævt, og dermed tvinger en 
anden bilist til at presse sig 
ind, hvilket ikke mindst be-
sværliggør udstigning, men 
også giver farer for ridser på 
bilerne. Ved den blok jeg bor 
nøjes man ikke kun med at 
holde skævt. Det sker jævn-
ligt, at en bil er parkeret, så 
den optager hele 2 P-pladser. 
I øjeblikket har vi én holden-
de, som breder sig over 2 
pladser, og indtil d.d. har 
den holdt der i ikke mindre 
end 8 dage! Det er jo helt 
vidunderligt at parkere så 
tankeløst, når man ved, man 
ikke kører i bilen hver dag. 
 
Så lad os alle tænke lidt me-
re på hinanden og ikke bare 
tænke: ”nu har jeg fået en 
plads, så blæse være med de 
andre!” 
 

Winnie Fulton 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 12/2001 
onsdag den 5. december 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 med tilføjelse af pkt. 8-8 om 
traktor. 

1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev under-
skrevet. 

 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Udkast til regnskab 1/10-2000 – 30/9-2001 og bud-

get 1/10-2002 – 30/9-2003 blev gennemgået. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Telia-kontrakt. Der forhandles om ny 5-årig kontrakt 

(hvoraf et år allerede er gået). Vi får et tilskud til kab-
ling, der bruges til at nedskrive vores gæld. Efter sid-
ste gratis tilmeldingsrunde til telefoner er der nu til-
sluttet 235 husstande og 159 til internet. 

3-2 Afd. 90 (Gildhøj) har ligeledes tilsluttet sig telefonafta-
le med Telia. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Intet. 
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Pkt. 5. Husdyr. 
5-1 Husdyr i blok 9. Sagen er i orden. Beboeren er kom-

met med en del klager over opgang m.m., hvilket ta-
ges til efterretning. 

 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 13. november 2001:  
6-2 Kontorvagt den 27. november 2001 
6-3 Kontorvagt den 8. januar 2002 – René Sahlberg. 
6-4 Kontorvagt den 22. januar 2002 – John Frimann. 
 Kontorvagterne blev herefter gennemgået.  
6-5 Fastlæggelse af møde i foråret 2002 blev godkendt 

med enkelte ændringer. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde den 23. ok-

tober 2001 blev taget til efterretning. 
7-2 Tilskud fra Lundens Venner: John Frimann har skre-

vet brev til Lundens Venner og takket for tilskud til 
fastelavnsfest, tur til BON-BON-land samt Ældreca-
feens jubilæumsfest. 

7-3 Demokrati i Lejerbo. John har deltaget i en undersø-
gelse om tilfredshed med demokrati og samarbejde i 
Lejerbo. 

7-4 Referat fra Dialogmøde den 8. nov. 2001 blev taget til 
efterretning. 

7-5 Referat fra De 8 møde den 12. nov. 2001 blev taget til 
efterretning. 

7-6 Referat fra Byudvalgsmøde den 19. nov. 2001 blev 
taget til efterretning. 

7-7 Kvarterløft, nyhedsbrev nr. 4 var udsendt til bestyrel-
sen og blev taget til efterretning. 

7-8 Byudvalg, nyhedsbrev var ligeledes udsendt og blev 
taget til efterretning. 

7-9 Takkekort fra Det Boligsociale Team for deltagelse i 
reception og gave. 

7-10 Takkebrev fra Lien & René Sahlberg for gave. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Hovedrengøring vil blive effektueret efter nytår. 
8-2 Selskabslokaler – udlejning i nov. Der har været en 

proformaudlejning. Der kræves erstatning for ødelagt 
inventar og ekstra rengøring. Beboeren får karantæne 
og kan ikke leje lokalerne de næste 10 år. Vedtaget. 

8-3 Statistik for brug af vaskeriet blev taget til efterret-
ning. 

8-4 Huslejesammenligning for 4 år blev taget til efterret-
ning. 

8-5 Forbruget af el, varmt og koldt vand samt fjernvarme 
for de sidste 4 måneder blev gennemgået. 

8-6 Affaldshæfte for T13 blev taget til efterretning. 
8-7 Dørkortlæser på døre til tørrerum er alt for dyre at 

opsætte. 
8-8 Leasing af stor traktor. Bestyrelsen er enige om at det 

er en god idé, og der arbejdes videre med sagen. 
8-9 Elektrolyseanlæggene er ved at være færdige. 
8-10 Alle boilerrum checkes igennem inden for den nær-

meste tid. 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Ingen. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ingen. 
 
 
Næste møde er tirsdag den 15. januar 2002. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Lundens minimarked 
Daruplund 17 

 
 

Fra 7. januar 2002, er der kommet 
nye lukketider hos købmanden. 
Der lukkes nu hver dag klokken 
18.00. 
 

Hver dag har vi frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, kager, 
dybfrosne grøntsager, kød, kylling og 
meget mere. 

      
 

Vi har alt til rimelige priser 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Købmanden 
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Hygiejne og vasketemperatur på afveje 
Forbrugerstyrelsen (nu Forbrugerinformation) og Miljøstyrel-

sen har i 1999 kørt kampagner med energirigtige vasketips der 

tilgodeser miljøet - desværre på bekostning af hygiejnen. Va-

skekampagnerne har været rettet mod private husholdninger 

med budskabet, at 40 og 60o er nok til at få tøjet rent. Siden 

da har der hersket generel usikkerhed i boligvaskerier: Kan 

man fastholde høj hygiejne af kogevasketøjet ved vask på 60o? 

Forbrugerinformation erkender, at man i forbindelse med 

kampagnen har fokuseret på miljø- og energigevinsten. Ud-

gangspunktet har været, at man kan vaske tøjet rent på en la-

vere grad og dermed spare nogle ressourcer og energi. 

Vi har spurgt Erling Albrectsen fra Forbrugerinformation om 

deres holdning til vasketemperaturer når det gælder fællesva-

skerier, og han betoner følgende: 

"Jeg er tidligere blevet spurgt, om konklusionen 60o er nok, 

også gælder i boligvaskerier  m.m. Det gør den ikke - netop på 

grund at risikoen for krydskontaminering - som jo alt andet li-

ge vil være større." 

Vi skal her lige forklare ordet "krydskontaminering". Denne til-

stand opstår, hvis der i den foregående vask i vaskemaskinen 

har været bakterier, som ikke er dræbt på grund af for lav 

temperatur. Disse bakterier aflejres i maskinen og overføres til 

den næste brugers vask. 
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Hvis temperaturen i denne vask også er for lav, føres bakteri-

erne med over i denne brugers tøj. Dermed stiger faren for, at 

vaskemaskinen bliver en overbringer af sygdomme. En vaske-

temperatur på under 60o dræber ikke alle svampesporer, bak-

terier og virus. 

Forbrugerstyrelsen siger i pjece nr. 3/94 at "det i særlige til-

fælde er nødvendigt at vaske ved 95o C, nemlig: 

• Ved smitsom sygdom 

• Når tøjet har meget vanskelige pletter 

• Når tøjet er særligt snavset, f.eks. bleer. 

 

Ved vask af tøj man ved indeholder de ovenfor nævnte smitte-

kilder er det sikreste altså at kogevaske tøjet. Hvis tøjet ikke 

tåler så høj vasketemperatur, kan man løse problemet ved at 

køre en kogevask med tom maskine med vaskemiddel på 95o 

efter vask af smittebærende tekstiler. 

Stiller brugeren programvælgeren på en kogevask på en Miele 

vaskemaskine, er man sikker på at få sit vasketøj kogt igen-

nem med bakteriedræbende effekt. Temperaturen på 95o +/- 

3o holdes i mindst 10 min. 

 

Men hvad er vaskemidlets rolle i dette? 

Vaskemidlerne virker ikke optimalt, hvis temperatur og va-

skemiddeltype ikke er afstemt. 

Vil du vaske "kogevask" for at opnå blegeffekt i den hvide vask 

til tøj, der ikke tåler højere temperatur end 60o, så skal du 
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bruge et vaskemiddel, der indeholder stoffet TAED, der virker 

som en katalysator for selve blegeprocessen. Det vil sige at 

blegningen begynder ved ca. 35o og opnår optimal blegeeffekt 

ved 60o. Derfor kalder man denne type vask for "kogevask" ved 

60o. Vaskemidler til kemisk-termisk desinfektion, der har 

samme desinficerende effekt som en 95o kogevask er her i lan-

det ikke i handelen til fællesvaskerier og private husholdnin-

ger. Så den eneste udvej for hygiejnisk vask af tøj med smitte-

farlige mikroorganismer er en regulær kogevask ved 95o. 

 

Kilde: Miele info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Klager: 
Alle klager skal være skriftlige og underskrevet og sen-

des til: 
Afdelingsbestyrelsen, Daruplund 29 eller: 

Lejerbos Regionskontor, 
Ndr. Fasanvej 220, 3., 2200 København N 
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Børnesiden 
Præmierne 

December 2001 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Jeanett Irsdal 
Resenlund 12 

 
2. præmie / 30 kr. 

 
Mark Sunne 

Resenlund 14 
 

3. præmie / 20 kr. 
 

Michael Sparlund 
Daruplund 43 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 

December 2001 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev: 

 
Lene Sunne 

Resenlund 14 
 

De rigtige svar, findes på 
side 26. 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
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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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 
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Pensionist i Lunden 
 

Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
Samlingsstedet for pensionister og 
efterlønsmodtagere boende i Daruplund 
og Resenlund. “Ældre Cafeen” er en for-
ening direkte under afdelingsbestyrelsen i 
Lejerbo afd. 157. 
 
Vi er ca. 33 medlemmer i alderen fra om-

kring 55 til 85 år. Vi mødes hver torsdag fra kl. 13 til kl. 
17 i selskabslokalerne, Daruplund 69 til hyggeligt sam-
vær, samt ind i mellem forskellige arrangementer af en-
ten 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 nogle flaskerensere til rensning af 
afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan købe en for kr. 20,- hos varme-
mesteren. Henvendelse i kontortiden. 
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Løsninger 

december måned: 
 

Børn: 
 

Skoleinspektør 
 

 
Voksen: 

 
1.c – 2.c – 3.b 

4.a – 5.c 
 
Tillykke til vinderne, der kan 
hente deres præmier på kon-

toret i åbningstiden: 
Tirsdag i lige uger mellem 

18.00 – 19.00 
 

 

Skønhedsservice 
for ældre og 

handicappede 
 

Professionel kosmetolog 
og negletekniker tilbyder 

tjeneste. 
 

Ring og aftal tid 
Vi kan behandle personer 

der er hjemmegående f.eks. 
manicure, pedicure ect. til 

små priser. 
 

Tlf.: 43533536/40782634

 

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 
- større mængder 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 
 

 
 

Moderen, som efterhånden var lidt træt af, at faderen ikke 
hjalp til med pasningen af babyen, tog sig en dag sammen og 
bad ham om at bade barnet. 
- Helt i orden, lød svaret. 
Efter et stykke tid ville hun se efter, hvordan det gik. Da hun 
så gik ind i badeværelset, fik hun et chok, da hun så faderen 
hive babyen i armene og benene frem og tilbage gennem van-
det. 
- Nej, nej, nej, råbte hun. Du skal tage blidt på babyen, og 
langsomt sænke ham ned i vandet! 
- Er du rigtig klog? lød svaret. Tror du, jeg skal have skoldet 
mine hænder...? 
 
Konen kommer ud i køkkenet og finder manden spankuleren-
de rundt med en fluesmækker. 
Konen: "Hvad laver du?" 
Manden: "Jagter fluer." 
Konen: "Nåå... har du fået ramt på nogle?" 
Manden stolt: "Jeps... 5 stk. - 3 hanner og 2 hunner." 
Konen: "Hvordan kan du se forskel?" 
Manden: "3 sad på min ølflaske og 2 på telefonen." 
 
- Hvilken plante (der lever i Danmark) er så farlig, at hvis man 
sidder under den i mere end 3 minutter, så vil man dø? 
- En åkande. 
 
Præsten havde givet stuepigen en opsang, og som hævn listede 
hun sig søndag morgen ind på hans kontor og fjernede et ark 
midt i den prædiken, som lå og var færdigskrevet. 
Nu var præsten netop denne gang omkring Adam og Eva i Pa-
radisets have: 
"...og da Adam vågnede op af den dybe søvn og så Eva ligge dér 
ved hans side, udbrød han, overvældet af glæde... hmm - DER 
MANGLER ET BLAD!! 
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Vittigheder 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
- Jeg er ved at blive en stor dreng, far. 
I går delte mor og jeg og vores postbud en flaske vin, og vil du 
tænke dig, jeg kunne tåle det, men mor og postbudet var nød 
til at gå ind i seng...  
 
Præsten ringede til politiet og bad dem fjerne en død gris, der 
lå foran kirken. Betjenten svarede kvikt ”Jeg troede, at i præ-
ster selv tog sig af de døde". 
”Det gør vi også“, svarede præsten, ”Men først underretter vi 
de pårørende “. 
 
Hr. Bjørn og hr. Kanin havde længe ledt efter "Den gyldne 
Frø", for hvis man fandt den fik man 3 ønsker. En dag fandt 
de endelig frøen, der sagde: " I har nu 3 ønsker hver, hvad er 
dit første ønske hr. Bjørn? 
Hr. Bjørn tænkte lidt og sagde så: "Jeg ønsker at alle bjørnene 
i skoven er hunbjørne" 
Så spurgte frøen: "Hr. Kanin, hvad er dit første ønske?" 
Efter lidt tid svarede hr. Kanin: "Jeg ønsker mig en hjelm" 
Frøen spurgte så efter hr. Bjørns andet ønske, og hr. Bjørn 
sagde: "Jeg ønsker at alle bjørnene i naboskoven er hunbjør-
ne" 
Da frøen spurgte efter hr. Kanins andet ønske, svarede hr. 
Kanin: "Jeg ønsker mig en motorcykel" 
Da hr. Bjørn skulle vælge et sidste ønske, sagde han: "Jeg øn-
sker, at alle bjørne i hele verden, undtagen mig, er hunbjørne" 
Da frøen spurgte om hr. Kanins sidste ønske, hoppede hr. Ka-
nin op på sin motorcykel, tog sin hjelm på og sagde: "Jeg øn-
sker at hr. Bjørn er bøsse. 
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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 normale 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.: Glenda Jensen 
D. 35, Tlf. 43 53 98 76 

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.: Glenda Jensen 
D. 35, Tlf. 43 53 98 76 

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 
Formand Leif Refdahl, D. 51 



 

 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
***************************************************** 
 

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

 
Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2, Tlf. 43 54 67 82 

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 

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th - 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 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Varmemester: Bent Pedersen 
Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 

Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 + tirsdage kl. 18:00- 19:00 
Telefontid hverdage: Kl. 08:00-09:00 på tlf. 43 73 99 82 

Fax 43 53 59 51 
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