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Redaktørens side 
 
Så blev det fastelavn. Det var der vist flere der havde glemt. 
Der var ikke så mange tilmeldte børn i år, som tidligere. Det 
skyldes måske, at børnene er blevet for store?  
 
Næste år vil der KUN være billetsalg om tirsdagen, når der er 
kontorvagt og muligvis en lørdag eller søndag.  
 
Vi har i år fået specielle tønder, så de skulle holde lidt længere 
end de plejer, især ”voksentønden”.  
 
Hvem der vandt præmier og lign., må I se i næste nummer af 
Lundexpressen. Især er vi spændte på, hvem der vinder 3 fla-
sker vin for bedste udklædning hos de voksne. 
   
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
På gensyn i marts. 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
torsdag den 7. marts kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Her den 20. februar har 
Lundens Ældre-café 10 års 
jubilæum. Det har været 10 
gode år med masser af hyg-
ge, udflugter, foredrag m.m. 
for de ældre i Lunden. Fra 
afdelingsbestyrelsen skal der 
lyde en stor tak til alle de 
mennesker der har været og 
er involveret i arbejdet. Held 
og lykke fremover. 
 
Vi har haft et møde med 
kommunens socialforvalt-
ning omkring en ældrebolig i 
blok 5. Der blev fremlagt 
nogle idéer og tanker, som 
man syntes om. Afdelingsbe-
styrelsen vil nu arbejde vide-
re med det mandat man fik 
på afdelingsmødet i maj 
2001. 
 
Efter ”forhandlinger” med 
Lejerbos direktion har vi fået 
en gebyrnedsættelse på va-
skeriet. Det har bevirket at vi 
har ændret (nedsat) priserne 
på vaskemaskinerne og tør-
retumblerne i midten af ja-
nuar. 
 
Omkring jul og nytår har 
varmemesteren gjort lidt sta-
tus med hensyn til affald.  
 

Der var: 
• ca. 100 m3 småt brand-

bart, det er 50 m3 mere 
end normalt 

• ca. 50 m3 køkkenskrald, 
det er 20 m3 mere end 
normalt 

• ca. 2,5 ton stort brand-
bart og ca. 2,5 ton  jern  

 
Der skal afspadseres 134 ti-
mer for skrald, sne og ud-
kald.  
  
Der bliver arrangeret Lunde-
dag den 31. august 2002 på 
boldbanen mellem blok 5 og 
6. I den forbindelse er der 
indkaldt et møde med klub-
berne omkring fordeling af 
opgaver m.m. 
 
Såfremt der er beboere der 
kunne tænke sig at være 
med til noget praktisk arbej-
de i forbindelse med plan-
lægningen, så kontakt ven-
ligst Glenda, tlf. 43539876, 
Hanne, tlf. 43541979 eller 
undertegnede. 
 
Afdelingsbestyrelsen har nu 
åbnet mulighed for udlejning 
af selskabslokalerne til re-
ceptioner m.m. Nærmere op-
lysninger hos Glenda. 
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I den forbindelse er sel-
skabslokalerne velbesøgte  
mandag aften når Glenda 
har åbent. En rigtig god idé 
med den åbningstid, både 
for afregninger og for frem-
visning af lokalerne. 
 
Brøndby Kommune har gen-
nemgået vores kuber. På et 
møde vi havde med Teknisk 
Forvaltning blev vi enige om 
at Kuberne skal drejes 90o, 
således at man kan komme 
glas og aviser i fra begge si-
der. Mange gange har man 
troet at aviskuberne var fyld-
te, men aviserne faldt bare 
lige ned. Hvis man stak en 
hånd ind, så kunne man 
skubbe dem frem og så blev 
der meget mere plads. Vi 
håber at når de bliver vendt, 
så løser det et stort problem. 
 
Den 26. marts er der repræ-
sentantskabsmøde i Lejerbo 
Brøndby. Der vil ske et gene-
rationsskifte i bestyrelsen, 
da både for-
manden Leif 
Refdahl og be-
styrelsesmed-
lemmet Kjeld 
Sørensen af-
går. 
 

John 

Månedens 
Avisudklip 

 

Kvalt i kunstig negl 
 
TEHERAN: En iransk brud-
gom tog munden for fuld, da 
han under vielsen, ifølge 
skikken, slikkede honning af 
sin bruds finger og blev kvalt 
i en af hendes kunstige fin-
gernegle. 
 
Avisen Jam-e Jam skrev, at 
den 28-årige brudgom døde 
på stedet i byen Qazvin i 
landets nordvestlige del, 
mens bruden blev kørt til 
hospitalet efter at være be-
svimet. 
 
Iranske ægtepar slikker 
honning af hinandens fingre, 
når de bliver gift, så deres liv 
kan starte sødt. Reuters 

 
 

Kilde: Berlingske Tidende 
 
 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th. 
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Blomster i opgangene
 
En del beboere har sat 
blomster på trappeafsatser-
ne. Det synes Afdelingsbe-
styrelsen er meget fint. Det 
gavner hyggen og miljøet i 
opgangen. 
 
Desværre er der også enkelte 
steder, hvor blomsterne ikke 
bliver passet. De står visne 
og triste. Det må være så-
dan, at de beboere, der har 
sat blomsterne på opgangen 
også må være forpligtiget til 
at passe dem, hvilket her-
med er en opfordring. 
 
Nok så hyggeligt, det er at se 
på, når blomsterne bliver 
passet, nok så kedeligt er 
 
 

 
det, når det modsatte er til-
fældet. 
 
Meget ofte er det jo blom-
sterne fra altanen, der bliver 
”henstillet” på trapperne vin-
teren over. For det meste er 
det meget hyggeligt en må-
neds tid, men de kan ikke 
klare sig på opgangene i 
længden, fordi det er for 
varmt og mørkt, og lige nu er 
det et sørgeligt syn, som vi 
åbenbart skal have ”fornøjel-
se” af indtil april/maj må-
ned. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

John Frimann/Birthe Ketterle 
 

Beboermøde angående minigolf. 
 
Tirsdag d. 26. februar 2002 
kl. 19.00 i Rheumhus, 
Albjergparken 4, holdes der 
beboermøde angående etab-
lering af minigolf på Espla-
naden mellem Rheumpark 
og Lunden. 
 
Vi skal bl.a. diskutere skitse-
forslaget og nedsættelse af 
en arbejdsgruppe om tilsyn  

 
af banerne og udlån af køl-
ler. 

På gensyn 
Anette Hestlund 
beboerrådgiver 
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Byttelejlighed 
 
Haves: 
3 værelser i Daruplund 13, 2. sal ønskes byttet med en 2 væ-
relses i Daruplund eller Resenlund. 
 
Henvendelse: 
Yvonne Hyllested på telefon 43 73 05 05. 
 

 
 

Byttelejlighed 
 
Haves: 
Stor 5 værelses i Daruplund 51, 3.th. 
 
Ønskes: 
3 værelses (etage underordnet) bare det er i Lunden. 
 
Henvendelse: 
Jette Jensen, telefon 43 73 03 35 – mobil 20 23 03 35. 
 

 
 
 

 
 
 

Tak 
 
 En stor tak til alle for den søde tanke og deltagelse i min 

mands bisættelse den 2. februar. 
 
 Tak fra Jette og poderne. 
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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) 
 

 
 

KØBMANDEN 
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. 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 

Udlejning: 
Glenda Jensen 

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

Træffes bedst efter kl. 18.30 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne 
mellem kl. 18:30 og 19:00 

 
 

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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Held og 
lykke! ♣ 

Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

Som du kan se, mangler der 8 bogstaver i alfabetet herover. Kan 
du sætte de manglende bogstaver i rigtig rækkefølge til et ord, 
der har noget med tegningen at gøre? 
 

Løsning: ______________________________ 
 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
7. marts 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 lodtrækningen 
om 2 flasker vin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den 
7. marts 2002, klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke
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Lundens Ældre-café 
 
 
Den 21. februar fylder Æl-
dre-cafeen 10 år. 
 
Det startede med et inter-
view i Lundexpressen i no-
vember 91, hvor daværende 
redaktør Jytte Hansen 
spurgte mig, om afdelingen 
havde nogle planer i anled-
ning af at Lejerbo havde  be-
stemt at 1990-91 skulle væ-
re et miljøår. Det kunne væ-
re hygge, kortspil, banko, en 
svingom eller lignende. 
 
Jeg sagde nej. Erfaringerne 
viste, at efter vi havde fået 
hybridtilslutning havde soci-
alt samvær ikke den store 
interesse mere. 
 
Jeg så selv gerne en ældre-
klub i lighed med Børnefest-
komitéen, hvor man kunne 
samle pensionister og efter-
lønsmodtagere en gang om 
ugen. 
 
Der kom ingen respons på 
dette indlæg og en dag i de-
cember 91 mødte jeg en be-
boer, Vibeke Vigsbo, der 
spurgte mig hvordan det gik 
med at starte noget op for 
vore ældre beboere. 

 
Jeg måtte erkende, at der 
ingen respons var kommet 
på artiklen. 
 
Vibeke foreslog, at man 
kunne sætte opslag i opgan-
gene om at starte en ældre 
klub. Jeg gik ind for dette, 
og der var så 17 beboere der 
var interesseret. 
 
Jeg indkaldte til møde den 
23. januar 1992, hvor vi ud-
arbejdede vedtægter og så på 
egnede lokaler til cafeen. 
 
Vi indkaldte så til stiftende 
generalforsamling den 20. 
februar 1992, hvor vedtæg-
terne blev godkendt. 
 
Man bestemte, at foreningen 
skulle hedde Lundens Æl-
dre-cafe. Vi valgte også be-
styrelse og som formand 
valgtes Tony Nielsen. 
 
Vi blev enige om at holde 
åbent 9 måneder om året og 
fandt, at torsdag var en god 
dag. Hver 3. torsdag i måne-
den afholdt vi et seriøst mø-
de, med folk fra forvaltnin-
gen, Lundens læge og mange 
flere. Afdelingen bevilligede 
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cafeen 500 kr. til at starte 
med.  
 
Vi aftalte også, at Ældre-
cafeen betalte 100 kr. om 
måneden i husleje. Denne 
aftale blev ophævet den 
3.10.92. 
 
Der skulle ikke mere betales 
husleje for lån af selskabslo-
kalerne, dog skulle man fin-
de et andet sted at være, 
hvis lokalerne var udlejet en 
torsdag. 
 
Den 1. marts 1999 blev der 
lavet en skriftlig aftale om 
lån af selskabslokalerne un-
derskrevet af afdelingsbesty-
relsen og Ældre-cafeens be-
styrelse. 
 
Vi har siden haft mange di-
verse udflugter, også holdt 
fødselsdagsfester, julefroko-
ster og skovture. 
 
Vi er i dag 33 medlemmer fra 
50 år til op i firserne. 
 
Jeg føler at vi, både på de 
almindelige torsdage og til-
fester, har en hyggelig og god 
stemning, og at vore med-
lemmer er glade for Ældre-
cafeen. 
 
Ældre-cafeen vil forhåbentlig 

eksistere mange år endnu. 
 
Jeg siger også tak til de do-
norer vi har haft, som har 
gjort det muligt at lave ar-
rangementer til glæde for vo-
re medlemmer. 

 
Leif Refdahl 

 
Klager: 

Alle klager skal være 
skriftlige og underskrevet 

og sendes til: 
 

Afdelingsbestyrelsen, 
Daruplund 29 eller: 

 
Lejerbos Regionskontor, 
Ndr. Fasanvej 220, 3., 

2200 København N 
 

Sælges: 
Gyngehest i træ, rød og hvid 
(Lotte), hvor barnet sidder 
indeni. Kr.: 100,00 
 
Autostol: 0 – 18 kg. Brugt få 
gange. Kr.: 150,00 
 
Ring til Jeanette på tlf.nr.: 
43 54 98 02. 
 

Med venlig hilsen 
Jeanette Due 
D. 59, 2. tv. 
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Campingvogne – Trailere 
 

 
 
 

Husk at meddele afdelingskontoret, når du anskaffer dig en 
campingvogn, trailer eller en autocamper, da disse udeluk-
kende 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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Salg af almene boliger – hvad nu ?
Af Birgitte Raaschou-Nielsen 
(Administrerende direktør) 

 
 

Siden valget den 20. novem-
ber sidste år og den efter-
følgende regeringsdannelse, 
har det svirret med udtalel-
ser om den almene sektors 
snarlige endeligt. 
 
Det  fremgår af regerings-
grundlaget, at regeringen vil 
arbejde for, at vore lejere kan 
komme til at eje deres boli-
ger. Finansministeren har 
været ude med nogle meget 
bastante udmeldinger om, at 
alle boliger skulle sælges og 
af hans hæsblæsende udta-
lelser kunne man få det ind-
tryk, at salget var lige om 
hjørnet. 
 
Helt sådan forholder det sig 
nu ikke. Det er regeringens 
opfattelse, at vejene skal ba-
nes for et salg af almene bo-
liger, enten som andelsboli-
ger eller ejerboliger. 

Der er nedsat et udvalg med 
repræsentanter for en række 
ministerier. Det er udvalgets 
opgave inden 1. januar 2003 
at beskrive, hvordan et salg 
kan gennemføres. Det skal 
også beskrives hvilke juridi-
ske, økonomiske og organi-
satoriske konsekvenser et 
salg har både for boligorga-
nisationerne, det offentlige i 
bred forstand og boligmar-
kedet. 
 
Det er meningen, at udvalget 
skal læne sig op ad erfarin-
gerne fra Københavns Kom-
munes salg af beboelses-
ejendomme og erfaringerne 
fra England, hvor man i 
Thatcher-perioden solgte en 
række almene boliger. 
 
Udvalget skal i sit arbejde 
konsultere en række interes-
seorganisationer, herunder 
BL. 
 
Situationen lige i øjeblikket 
er altså, at vi må forberede 
os på salg under en eller an-
den form, men at vi ikke 
kender de konkrete vilkår før 
engang om et års tid. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 1/2002 
tirsdag den 15. januar 2002 

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

Niels Husum, Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe 
Ketterle.  

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

Dagsorden blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde 

Referat blev underskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Udkast til regnskab 1/10-2000 – 30/9-2001 

Regnskabet blev gennemgået. 
2-2 Udkast til budget 1/10-2002 – 30/9-2003 

Forslaget blev gennemgået. Der er budgetmøde med Le-
jerbo den 12/2. 

2-3 Telefonpenge 
Birthes forslag vedr. udbetaling blev forkastet. 

 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Omlægning af kanalmønster 

TDC har omlagt kanalmønsteret, hvilket blev taget til 
efterretning. 

3-2 Telia 
Telia Bolig Alliance er blevet lukket, men det giver ikke 
problemer for os m.h.t. kontrakten. Vi får tildelt en ny 
kontaktperson. 
 

Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Intet. 
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Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet. Klager skal indgives skriftligt med underskrift på 

klagerens navn, og ikke pr. mail. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 11. december 2001: Blev taget til efter-

retning. 
6-2 Kontorvagt den 8. januar 2002: Blev taget til efterret-

ning. 
6-3 Kontorvagt den 5. februar 2002 – Birthe. 
6-4 Kontorvagt den 19. februar 2002 – René. 
6-5 Kontorvagt den 5. marts 2002: Helge. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Fastelavn den 10. feb. på Langbjergskolen: Køb af bil-

letter fra afdelingskontoret. 
7-2 Lokale til afdelingsmøde tirsdag den 7. maj 2002 er be-

stilt. 
7-3 Ansøgning om datoer til bankospil den 8.9., 13.10., 

3.11. og 8.12. blev godkendt under forudsætning af at 
der ikke er udlejning. 

7-4 Kraks Forlag tilbyder annonce (links) på internet. Ikke 
interesseret 

7-5 Afdelingsmøde i afd. 90 + julehilsen blev taget til efter-
retning. 

7-6 Ældrecaféens ansøgning til Byudvalget blev taget til ef-
terretning. 

7-7 Referat fra De8 møde den 10. dec. 2001 blev taget til 
efterretning. 

7-8 Referater fra Pressegruppen i BS blev taget til efterret-
ning. 

7-9 Møde om hjemmeside i Brøndby Strand. Udkast kan 
ses internt på en www-adresse. 

7-10 Møde om ”Hej Nabo” den 9. januar 2002: Intet frem-
møde. 

7-11 Nyhedsbrev fra Grøn Guide: Siden oktober 2001 har 
beboerne kunnet låne en kuffert med elsparepærer 
samt en standby måler gennem den grønne guide. Det 
er NESA, der har stillet kuffert og måler til rådighed. 
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Helge Sparlund kontakter den grønne guide eller Nesa 
for eventuelt at låne kufferten. 

7-12 Julehilsener fra Lejerbo og Kvarterløftsekretariat: Blev 
taget til efterretning. 

7-13 Tak fra Jørn Winther Jepsen, Lejerbo: Blev taget til ef-
terretning. 

7-14 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby: Den 26. 
marts 2002 på Engtoftegaard. 

 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Gebyr for kortvask: John har skrevet til Lejerbo om 

nedsættelse af gebyr. Lejerbo må have misforstået pro-
blemet. John har igen skrevet. 

8-2 Vaskepriser nedsættes: Ændringer: 6 kg-maskine ned-
sættes med 25 øre. 10 kg-maskine nedsættes med 25 
øre. Tørretumbler sættes ned med 1 kr. pr. 10 min. 

8-3 Kvarterløftplan for 2002 – 2007: Blev taget til efterret-
ning. 

8-4 Klage over varme fra beboer i blok 10: Bliver anmodet 
om at henvende sig til varmemesteren. 

8-5 Tømning af papircontaineren mellem blok 2 og 3. Vil 
fremover blive tømt hver uge. 

8-6 Parkeringsproblemer ved blok 2-3: Beboerne indkaldes. 
8-7 Kloakledning i Hovedstien: Vi afventer noget skriftligt. 
8-8 Automatisk fejlopkald fra vaskeriet til Miele. Vi afventer 

svar. 
8-9 Højtaleranlæg i selskabslokalerne ved bankospillene. 

Der klages fra beboer i blokken. Helge og John taler 
med beboeren.  

8-10 Selskabslokaler – udlejning 17. nov. Sagen er ordnet. 
8-11 Komfur og opvaskemaskine i selskabslokale. Sagen er 

ordnet. Køleskab i baren udskiftes. 
8-12 Træer ved stien mellem blok 3 og 4. Klage over fæld-

ning af træer på stien. Beboerne indkaldes. 
8-13 Træ ved Daruplund 1 (blok 2). Klage over træ der skyg-

ger for sol. Beboere indkaldes. 
8-14 Hærværk på dørtelefonanlæg i Blok 12. Synderne er 

desværre ikke fundet. 
8-15 Selskabslokaler – glas. Der indkøbes flere glas. 
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8-16 Råderetssag tages til efterretning. 
8-17 Blomster i opgangene skal passes af de beboere, der 

sætter dem ud. 
8-18 Etablering af ekstra lys på gavl af blok 15: Er klaret. 
8-19 ”Grønt vaskeri” bliver for dyrt i forhold til den besparel-

se, der kan opnås, så sagen henlægges. 
8-20 Møde med kommunen om placering af kuber m.m. i ja-

nuar måned. 
Aktivitetslokaler. Der er ikke mere udlejning. Møbler 
bliver fjernet. 
Leasing af stor traktor. Godkendt. 

8-23 Møde med kommunen om ældrebolig i aktivitetsloka-
lerne i nærmeste fremtid 

8-24 Receptioner i selskabslokalerne. Der udformes forslag, 
så selskabs-lokalerne kan udlånes til receptioner, når 
de ikke er udlejet. 

 
Pkt. 9 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 10  Ansøgninger 
  Ingen 
 
Næste møde er tirsdag 
den 12. februar 2002. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 

----------------------------- 
 
En århusianer kommer helt rundtosset hjem til sin kone efter 
at have kørt med tog. Han kørte baglæns og var derfor blevet 
helt ør i hovedet. Konen spørger hvorfor han ikke bare byttede 
plads med en af de andre i kupeen, hvorefter århusianeren 
svarede: - "Jamen jeg var den eneste i kupeen, så der var slet 
ingen at bytte plads med." 
 



 

Børnesiden 
Præmierne 

Januar 2002 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Rikke Müller 
Resenlund 6 

 
2. præmie / 30 kr. 

 
Cecilie Eghorst 
Daruplund 17 

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Nicklas Nielsen 
Daruplund 31 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 kat! 

Voksensiden 
Præmierne 

Januar 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev: 

 
Jeanette Due 
Daruplund 59 

 
De rigtige svar, findes på 

side 22. 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
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, der mødes hver 

torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Darup-
lund 69 til hyggeligt samvær, samt ind i mellem forskel-
lige arrangementer af enten oplysende eller festlig ka-
rakter. 

 
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 

januar måned: 
 

Børn: 
 

Løsning nr. 2 
 

 
Voksen: 

 
1.a – 2.c – 3.b 

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

toret i åbningstiden: 
Tirsdag i lige uger mellem 

18.00 – 19.00 
 

 

Beauty, 
Negle og 

Slankeklinik
 
 
 
 

Gl. Køgelandevej 778D 
2660 Brøndby Strand 

 
 
 

Vi har kun 
åbent efter aftale 
Tlf.: 43533536 

 

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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Nedennævnte skema viser belastningen på vaske-
riet for 5 måneder (aug. – dec. 2001 
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Vittigheder 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
En meget genert fyr går ind på en bar og ser en dejlig kvinde 
oppe i baren. Efter at have samlet mod en hel time går han 
over til hende og spørger med selvudslettende stemme: 
"Øh.. du har vel ikke lyst til at sludre lidt?" 
Efter et øjebliks stilhed skriger hun: 
"NEJ, jeg vil IKKE bolle med dig!" 
Alle i baren stirrer nu på dem og fyren smyger sig totalt rød i 
hovedet langs væggen tilbage til sin plads. Efter et par minut-
ter går kvinden over til ham og undskylder. Hun smiler og si-
ger: "Ser du, jeg studerer psykologi, og er ved at indsamle stof 
til mit speciale, som handler om, hvordan folk takler pinlige si-
tuationer." 
Manden fortrækker ikke en mine, men råber så indigneret alt 
hvad han kan: "2.000 kr.! Du må jo være sindssyg!" 
 
Damen gik til lægen fordi, hun havde et problem med, at hun 
var kold på inderlåret. 
Hun fik så nogle piller og skulle komme tilbage 14 dage efter. 
Da damen kom tilbage 14 dage efter, havde pillerne ikke hjul-
pet. 
Lægen kunne så konstatere, at det var noget kronisk. 
Han spurgte damen om hun havde nogle gener af det? 
Damen fortalte, at det ikke generede hende, men hendes mand 
havde hele tiden mellemørebetændelse. 
 
En blondine står i sit lokale pizzaria og bestiller en pizza. Da 
den er færdig, spørger pizzamanden, om hun vil have den i 4 
eller 8 stykker, hvortil blondinen svarer: 
- "Årh, kun i 4 stykker tak, jeg kan da ikke spise 8." 
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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 
????? 
D. ? 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
D. 49 

Blok 
10 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok 
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 55 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
8 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Club Bacchus 
John Christiansen 
D. 69 

Blok
8 

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

Blok 
14 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok
9 

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 



<<
  /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


