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Redaktørens side 
 
UPS!!! Nogle gange går det lidt for stærkt med at lave bladet og 
vi får ikke lige set efter, om alt er som det skal være. I sidste 
nummer glemte vi at skrive, HVAD man skulle gøre i voksen 
opgaven. Det beklager vi meget. Vi prøver igen, med den sam-
me voksen opgave og denne gang skulle det være rigtigt!  
 
Der er billeder af vinderne fra fastelavn på side 26. 
 
God fornøjelse med dette nummer af Lundexpressen. 
   
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
På gensyn i april og rigtig god påske. 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
fredag den 5. april kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Vi har her på det sidste op-
levet en del hærværk ved va-
skeriet. Bænken udenfor er 
ødelagt. Vi har også fundet 
nogle af synderne, og varme-
mesteren har haft en snak 
med forældrene. Vi må dog 
opfordre beboerne og hunde-
ejerne til med passende mel-
lemrum, at gå forbi vaskeri-
et. 
 
Sammen med de 7 andre bo-
ligafdelinger i Brøndby 
Strand arrangeres en tur til 
Skånes Djurpark søndag den 
26. maj. Der vil komme 
nærmere oplysninger – enten 
her i Lundexpressen eller 
ved opslag i opgangene. 
 
Afdelingsbestyrelsen har be-
handlet regnskabet for peri-
oden 1. oktober 2000 – 30. 
september 2001. Vi kommer 
desværre ud af året med et 
underskud på kr. 342.995 
Dette skyldes stigende udgif-
ter til Vandafgift, Renovation 
og Forsikringer. Desuden er 
det yderligere henlagt eks-
traordinært kr. 214.384 til 
imødegåelse af tab på uer-
holdelige fraflyttede beboere. 
Regnskabet vil blive forlagt 
for afdelingsmødet. 

Budgetforslag for perioden 1. 
oktober 2002 – 30. septem-
ber 2003 er også forhandlet 
på plads med Lejerbo. Der er 
lagt op til en huslejestigning 
på kr. 10,79 pr. m2 pr. år. 
Det svarer til ca. kr. 90 for 
en 3-værelses pr. måned. 
Budgetforslaget vil blive en-
deligt behandlet på afde-
lingsmødet den 7. maj. 
 
Vores læge Ege Schultz og 
sygeplejerske Marianne (D.9) 
har nu været i Lunden i 25 
år. Det er mange år, at de 
har passet på de fleste bebo-
ere i Lunden. Mange tak fra 
afdelingsbestyrelsen for den 
store omsorg og hjælpsom-
hed der altid er udvist over 
for beboerne. 
 
Vi har nu fået to Spareværk-
tøjskasser fra NESA. Hvis 
der er beboere der er inte-
resseret i at låne en, så kan 
det ske ved henvendelse på 
afdelingskontoret. Man kan 
låne en værktøjs-
kasse i 14 dage. 
 

John 
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Containergården ombygges
Man er nu gået i gang med 
at bygge containergården 
om, således at der kan fore-
tages affaldssortering. 
 
Man forventer fra entrepre-
nørens side, at man er fær-
dig med ombygningen om-
kring den 2. april. Der vil 
være containere til de for-
skellige sorteringsenheder, 
ligesom der vil bliver lavet 
store skilte. Det vil være mu-
ligt efter normal arbejdstid, 
at komme ind på pladsen 
ved hjælp af sit vaskekort. 
Efter mørkets frembrud vil 

pladsen være oplyst, ligesom 
der vil være videoovervåg-
ning. 
 
Kort efter at containergården 
er færdig, så vil skralde-
rummene i gavlen blive luk-
ket. Det betyder, at al stor-
skrald skal afleveres på con-
tainerpladsen. 
 
Der vil blive indkøbt nogle 
lette trillebøre og nogle flad-
vogne man kan låne hos 
varmemesteren. 
 
John 
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Fastelavnsfesten
Børnefestkomitéen holdt 
tøndeslagning på Langbjerg-
skolen den 10. februar, og 
der kom omkring 80 børn og 
voksne. 
 
Vi var ellers begyndt at tvivle 
på, at der blev nogen faste-
lavnsfest, da vi 2 aftener sad 
forgæves på kontoret, for at 
sælge billetter. Der kom ikke 
et eneste menneske! 
Lørdag kom der et par styk-
ker og i løbet af ugen, blev 
de sidste billetter så solgt, 
over telefonen og på kontor-
vagten. 
 
Sjovt nok, så kan I altid hu-
ske hvornår der er kontor-
vagt……, så til næste år sæl-
ger vi billetterne på 2 kon-
torvagter og muligvis en dag 
i weekenden før den 2. marts 
2003. 
 
Det var lidt skuffende, at der 
ikke var flere udklædte 
voksne. Måske tør I gøre det 
til næste år??? Vi fik da kå-
ret dagens bedst udklædte 
voksen og det blev Lejf Ol-
sen, der havde byttet rolle 
med fruen. 
 
Vi fik kåret de 3 bedst ud-
klædte børn og vi fik 3 hold 

kattekonger og – dronninger, 
hvoraf Hr. og Fru Jensen 
rendte med begge præmier 
på voksentønden!  
 
Vi kommer vist også til at 
købe nyt udstyr til de voks-
ne, da vi blandt beboerne 
har nogle kraftkarle, der så 
gerne vil vinde en præmie, at 
de knækker 2 køller. Der var 
desværre ingen gevinst, men 
vi overvejer, at vi måske må 
udelukke visse personer? ☺ 
Spøg til side. Det var vores 
opfattelse, at der virkelig var 
stemning for voksentønden. 
Køen var meget lang, så det 
er lige før, at vi skal have 2 
tønder. En for de 13 – 17 
årige og den anden for de 18 
- ?? årige. 
 
Mange efterlyste flødeboller-
ne, så de kommer igen til 
næste år.  
 
Til sidst vil vi gerne sige tak 
til alle jer, der gav en hjæl-
pende hånd med ved arran-
gementet. Tak til alle der 
kom og på gensyn til næste 
år. 
(Se billeder på side 26) 
 
På Børnefestkomitéens vegne 

Conni 
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Udlejning af selskabslokalerne 
(Kun til receptioner) 

 
Pris for leje: 250,00 kr. 
 
Pris for rengøring: 250,00 kr. 
 
Depositum: 500,00 kr. 
 
Leje i antal timer: 6 timer 
 
Tidsrum på dagen: Efter klokken 12:00 
 
Dage der kan lejes: Mandag – torsdag 
 

 
 

Skulle du være interesseret i at leje lokalerne til en reception, 
så kontakt: 

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 
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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 



 8

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På øverste tegning sætter du en cirkel omkring de 5 ting, som du 
ikke kan finde på den nederste. 

 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den: 
5. april 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 
 
Vi prøver igen. 
Kan du flytte 2 tændstikker, (ikke 
fjerne), således at der dannes i alt 
7 kvadrater? 
 
Hvis du kan løse denne 
måneds opgave, 
er du med i lodtrækningen 
om 2 flasker vin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den  
5. april 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:____________________

Held & 
lykke
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Leif bliver 80 år 
 
Leif Refdahl, kan tirsdag den 
19. marts fejre sin 80 års 
fødselsdag. 
 
Leif var i 14 år formand for 
Lejerbo afd. 157 Lunden, 
hvor han var meget aktiv for 
vort miljø. Det resulterede 
bl.a. i, at Kommunens miljø-
pris blev tildelt afdelingen i 
1993. 
 
Han var medlem af  Brøndby 
Fjernvarmes bestyrelse i 10 
år, og har været medlem af 
Kommunens Styregruppe i 
Brøndby Strand samt været 
med til at starte Antennefor-
eningen i Brøndby Strand. 
 
 

Leif har i en del år været 
formand for Boligorganisati-
onen Lejerbo Brøndby og for-
mand for Lundens Ældre-
cafe. 
 
Leif er trods sin alder stadig 
interesseret i, hvad der sker 
inden for boligbevægelsen og 
for de enlige og ældre beboe-
re. 
 
Der afholdes reception tirs-
dag den 19. marts i sel-
skabslokalerne, Daruplund 
69 fra kl. 13:00 til kl. 17:30, 
hvor alle venner og folk fra 
den almennyttige sektor 
m.m. er velkommen. 
 

Afdelingsbestyrelsen 

 
 

Læge Ege Schultz og 
sygeplejerske Marianne 

Daruplund 9 
 

har haft praksis i Lunden i 25 år. 
 

I den anledning er der åbent hus 
fredag den 15. marts mellem 

kl. 12:00 og 14:00 
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Natteravnenes årsmøde - stor succes
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
Over 200 frivillige Natteravne 
fra hele Danmark og Færø-
erne var samlet til den årlige 
erfaringsudveksling i week-
enden, hvor de blev budt 
velkommen med sang. 
 
Søs Fenger indledte Årsmø-
det med sangen "Inderst In-
de", der netop fokuserer på, 
at alle kan være med til at 
gøre en forskel, når det gæl-
der lokal tryghed og livsglæ-
de – specielt omkring børn 
og unge. 
 
Der var indlæg om engage-
ment, ansvarlighed, integra-
tion – både etnisk og al-
dersmæssigt samt eksempler 
på lokalt arbejde omkring 
unge og alkohol. 
 
"Det var glimrende inspirati-
on" siger Steen Hansen, 
Formand for  Natteravnene i 
Brøndby Strand. "Men det 
vigtigste er jo, at vi får mu-
lighed for at komme af med 
vores ideer og at vi lytter til 
de andre foreningers gode 
erfaringer samt finde løsnin-
ger på de fælles udfordrin-
ger". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er nu 84 Natteravnefor-
eninger med 3.452 frivillige 
medlemmer fordelt over hele 
landet, samt på Færøerne og 
i Grønland. - Hertil kommer 
260 foreninger i Sverige og 
300 i Norge.  
 
Den danske model, der er 
udviklet af Skandia, som og-
så hjælper nye foreninger i 
gang, har været efterspurgt 
fra Island, Letland, Kina og 
Sydafrika. 
 
Der er nordisk Natteravne-
dag den 14. september 2002. 
 
For nærmere information 
kontakt Steen Hansen på  
21 77 00 85, eller Natterav-
nenes Landssekretariat i 
Skandia på 70 12 12 99. 
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Temaaften om sundhed 
 
Tirsdag den 9. april kl. 19.00 
afholdes Temaaften om 
sundhed ved brug af Aloe 
Vera produkter, i Lundens 
Håndarbejdsklub, Resen-
lund 10. 
 
Såfremt du er interesseret, 
bedes du kontakte Glenda 
Jensen – tlf. 43 53 98 76. 
 
Der vil blive afholdt foredrag 
om sundhed og brugen af 
Aloe Vera i hverdagen. Det 
vil være muligt at afprøve 
produkterne samt bestille. 
Firmaet stiller 90 dages til-
fredshedsgaranti, dvs. er du 
ikke tilfreds med det pro-
dukt, du har købt, så skal 
du returnere produktet (en-
ten helt eller delvis brugt) 
sammen med kvittering in-
den 90 dage fra købet. Så får 
du alle pengene tilbage uden 
diskussion. 
 
Eva Lundberg Useinowski, 
som er Flp Distributør, 
sponserer med et gavekort til 
Lundens bankospil på kr. 
200 til køb af Aloe Vera pro-
dukter – første gang den 3. 
marts 2002. 
 
 

 
 
 

Vaskeriet 
i påsken 

Skærtorsdag lukkes kl. 17 
Langfredag lukkes kl. 17 
Påskelørdag lukkes normalt 
(kl. 17:00) 
1. påskedag er der lukket 
2. påskedag er der lukket 
 
Vi ønsker alle en rigtig god 
påske. 

 
 

Klager: 
Alle klager skal være 

skriftlige og underskrevet 
og sendes til: 

 
Afdelingsbestyrelsen, 
Daruplund 29 eller: 

 
Lejerbos Regionskontor, 
Ndr. Fasanvej 220, 3., 

2200 København N 
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Campingvogne – Trailere 
 

 
 

Campingvogne, trailer eller autocamper, skal parkeres 
bestemte steder i Lunden (Resenlund). Vi har et 

begrænset antal pladser. Alle pladser er for øjeblikket 
optaget, men du kan blive skrevet på venteliste. 

Pladser kan lejes på afdelingskontoret for 
kr. 180 pr. år. 

 
 

 

LYRIK GULVE 
 
 

GULVAFSLIBNING – VINYL – LINOLEUM 
 
 
 

Ricky Jørgensen 
 

 
℡ 40 46 59 55 
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Kære Leif 
 
Samtidig med at vi ønsker dig tillykke med den tilstundende 
80 års fødselsdag, benytter vi lejligheden til at udtrykke vores 
respekt for det store og ofte utaknemmelige arbejde, som du i 
dit mangeårige formandskab for Lejerbo afd. 157, har lagt i 
Lunden og som du nu udfører for ”Ældre-Caféen”. 
 
Ydermere ejer du – trods din undertiden barske facade – en 
bemærkelsesværdig opmærksom belevenhed, der har været til 
glæde og opmuntring for mange, især ældre og syge beboere i 
Lunden. 
 
I erkendelse at dette – og så meget andet – endnu engang hjer-
telig til lykke med dine 80 år den 19. marts. 
 

Ruth og Ewald Holm-Jensen. 
 
 

år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusind tak for opmærksomheden ved vort 
Guldbryllup den 16. februar. 

 
Grete & Poul Erik Christensen 

D. 43 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2002 
tirsdag den 12. februar 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. 
2 punkter blev tilføjet (7-13 og 8-20.) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
Pkt. 2 Regnskab. 
2-1 Kontooversigt blev gennemgået og taget til efterret-

ning. 
 
Pkt. 3 IT – edb, tv & telefon 
3-1 Internettet er opgraderet med en ekstra 2 mb. 
 
Pkt. 4  Hobbyrum 
4-1 Intet. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Ejer af ikke tilmeldt hund siden oktober er blevet 

bedt om at lovliggøre husdyret, hvilket ikke er sket. 
Sagen overgår til Lejerbo. 

5-2 Husdyr ansøgning om hund i pleje 9 dage. Tilladelse 
blev givet. 

 
Pkt. 6  Kontorvagter 
6-1 Kontorvagterne den 22. januar og 5. februar blev 

gennemgået og taget til efterretning. 
Kontorvagt den 19. marts 2002: John Frimann 
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Pkt. 7  Møder, referater og meddelelser 
7-1 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Brøndby den 13.1.02. 
7-2 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby den 26. 

marts 2002. 
7-3 Kredsweekendkonference 1. – 3. marts i BL. Ingen 

deltagelse. 
7-4 Nyhedsbrev fra Kvarterløftsekretariatet blev taget til 

efterretning.. 
7-5 Referat fra de 8 møde den 14. januar 2002 blev taget 

til efterretning. 
7-6 Tur til Skånes Djurpark den 26. maj arrangeres af De 

8. Billetter vil blive solgt til beboerne via afdelings-
kontoret. 

7-7 Pressemeddelelse. Regeringen dropper beboerrådgi-
verne pr. 1. marts 2002. 

7-8 Minigolfbane i Esplanadebunden. Møde om minigolf 
blev aflyst p.g.a. foreliggende besparelser. 

7-9 Udkast til vedtægter for hjemmeside i Brøndby 
Strand blev taget til efterretning. 

7-10 Hej-Nabo Kampagne den 30.1.02: Ingen deltagelse 
herfra. 

7-11 Kvarterblad.  Vi ønsker ikke at deltage i udgifterne. Vi 
har Lundexpressen. 

7-12 Takkekort fra Helge Frederiksen for blomster i for-
bindelse med hans sygdom. 

7-13 Oplæg til aftale om at etablere et boligpartnerskab for 
de 10 bolig-afdelinger ved Brøndby Strand. Vi skal gi-
ve tilbagemelding inden den 1. marts 2002. 

 
Pkt. 8  Varmemestersager 
8-1 Gebyr for kortvask. Vi er ikke tilfredse med Lejerbos 

afgørelse, som lyder på en nedsættelse af 0,25 kr. pr. 
vask. John fortsætter med at forhandle med dem. 

8-2 Brev fra Miele Professional vedr. grønt vaskeri, som vi 
har fundet for kostbart i forhold til besparelsen. 

8-3 Legepladser. Vi skal have fjernet nogle større sand-
kasser og opstillet mindre ved blok 8 og blok 13. 
Bænk ved nr. 39 fjernes. 
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8-4 Møde med Brøndby kommune vedr. ældrebolig i D. 
21. Der arbejdes videre med sagen. 

8-5 Der har været afholdt møde med Miljøsektionen vedr. 
kuberne. Nogle ønskes drejet og etableret flise imel-
lem, så man kan benytte dem fra begge sider, og ku-
berne mellem blok 2 og 3 flyttes. 

8-6 Indsamlingsoversigt over indsamling i kuberne (både 
de nye og de gamle kuber). Den er god. Vores beboere 
er flittige i forhold til andre bebyggelser 

8-7 Parkeringsproblemer ved blok 2-3. Helge havde ud-
formet skitse til løsning af manglende P-pladser. Der 
var afholdt møde, hvor flere forslag til løsningsmodel-
ler blev fremlagt. Vi går videre med dem  

8-8 Træer ved stien mellem blok 3 og 4. Der blev holdt af-
stemning. 8 for bibeholdelse af træerne og 4 imod. 

8-9 Træ ved Daruplund 1. Der er afholdt møde med be-
boerne. Konklusionen blev, at den beboer, der er ge-
neret af træerne tilkalder John til foråret for besigti-
gelse. 

8-10 Selskabslokaler –receptioner: Forslag til udleje af sel-
skabslokalerne til receptioner fra mandag til torsdag. 
Der forelå et prisoverslag. 

8-11 Graf over vaskeriets belastning blev taget til efterret-
ning. Varmemesteren klagede over hærværk i vaskeri 
og toilet om aftenen af unge mennesker. Vi blev bedt 
om at lægge vejen forbi om aftenen. 

8-12 Køkkenombygning i Resenlund 14. Ansøgning er 
modtaget, men yderligere oplysninger indhentes. 

8-13 Låse i barnevognsrum i midteropgangene har ikke 
smæklåse. De bør skiftes overalt. Varmemesteren 
indhenter priser. 

8-14 Invalideparkeringsplads ved Resenlund 2 – 8 er an-
søgt. 

8-15 Spareværktøj fra NESA. 2 kufferter er bestilt. 
8-16 Barnevogn i blok 3 henstilles i opgangen. Påtale sen-

des. 
8-17 Ulovligt opsat markise i blok 7 er ikke blevet lovlig-

gjort. Sagen videresendes til Lejerbo. 
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8-18 Ulovligt opsat opvaske- og vaskemaskine i blok 5. 
Ejeren bliver tilskrevet om at fjerne maskinerne. 

8-19 Avisartikel fra BT om hærgede lejligheder blev taget 
til efterretning. Vi har også ind imellem lejligheder, 
hvor psykisk syge beboere har boet, der koster mel-
lem 60 og 100.000 at istandsætte. 

8-20 Hærværk/indbrud i D.39 og kældergang m.m. Der 
skal etableres en ny hoveddør. 

8-21 Ombygning af badeværelse i blok 15 er ikke udført 
håndværksmæssigt korrekt. Vi skriver til Lejerbo. 

 
Pkt. 9   Klager 
9-1 Klage over beboeres støjende adfærd i blok 6. Afde-

lingsbestyrelsen har haft kontakt til de indklagede. 
9-2 Klage over ung mands knallertkørsel ved blok 10. Af-

delingsbestyrelsen har haft kontakt til de indklagede. 
 
Pkt. 10  Ansøgninger 
 Ingen. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 12. 
marts 2002. 

 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
 
------------------------------------- 
 
Betjenten standsede en ung fyr, 
der var ude at køre bil. 

- Goddag. Må jeg se dit kørekort? 
- Kørekort? Udbrød fyren forbavset – Jeg troede 

først, det var, når man blev atten… 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
15” monitor kan afhentes hos Leif Refdahl, Daruplund 51, 
3.mf., tlf. 43 54 40 06. 
Betaling ? 
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Børnesiden 
Præmierne 

Februar 2002 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Linda Eckert 

Daruplund 39 
 

2. præmie / 30 kr. 
 

Jasmin Kolasinac 
Daruplund 45 

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Nanna N. Jørgensen 

Daruplund 19 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

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 

Februar 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev: Ingen 

 
Vi prøver igen denne må-

ned. 
 

De rigtige svar, findes på 
side 25. 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
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. ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Lundens Datanet 
 
Som alle brugere af nettet 
nok har opdaget fik vi den 
29. januar ny startside. 
 
Siden ligger stadig på: 
www.utellus.dk men i stedet 
for den røde family logon 
kommer nu Stofanet logon. 
Denne side har flere fordele, 
bla. kan den huske dit bru-
gernavn og adgangskode 
hvis du ønsker det. Når du 
har logger dig på og får svar-
siden, får du oplysninger om 
dit aktuelle forbrug i indevæ-
rende måned, samt mulig-
hed for at blive viderestillet 
til en anden side. Som stan-
dard bliver du viderestillet til 
comhjem, vores nye portal. 
Om du ønsker at bruge den-
ne portal hvor du mod beta-
ling kan spille computerspil 
eller se film, samt have flere 
forskellige e-mailadresser og 
meget andet er helt op til dig 
selv. Selv må jeg indrømme 
at pt. kører siden alt for 
langsom til at jeg har tålmo-
dighed til at bruge siden ( og 
jeg er endda en tålmodig 
mand ☺ ) Hvis du ikke øn-
sker at bruge denne side, 
kan du selv ændre hvilken 
side der skal viderestilles til. 

Jeg kan da anbefale at du 
bliver viderestillet til 
www.lundens.net  Lundens 
hjemmeside, hvor du kan få 
alt at vide om Lunden. 
 
Siden den 29. januar har vi 
desværre også haft periodi-
ske problemer mht. hastig-
heden på nettet. Nogle gange 
har hastigheden været meget 
langt nede og andre gange 
har det kørt ganske rimeligt. 
Der har typisk været pro-
blemer mellem kl. 17 og 23, 
det tidsrum hvor der har væ-
ret flest på. Der har også væ-
ret problemer med for lange 
svar tider til nogle servere 
der bruges til computerspil. 
Begge problemer lader til at 
være løst i skrivende stund, 
da det de sidste 2 dage har 
kørt perfekt døgnet rundt. 
 
Tak til de beboere der har 
hjulpet med at finde fejl og 
rapportere, så vi kunne give 
Stofa klar besked om hvad 
der var galt og endda hvor 
fejlen lå. 
 
Da vi startede vores net op 
for halvandet år siden gjorde 
vi meget opmærksom på at 
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det var en meget god ide at 
installere en Firewall, så an-
dre ikke kunne få adgang til 
ens computer. Vi kan se at 
der stadig en del der ikke 
bruger Firewall, husk at je-
res computer er åben for alle 
andre på nettet. 
 
FÅ NU DOWNLOADED OG 
INSTALLERET DEN FIRE-
WALL. 
 
Den er gratis og kan hentes 
fra www.zonelabs.com  
Lige til sidst. Der er stadig 
nogle beboere der ikke har 
lavet deres Lille Pakke om til 
Flexrate. Personligt er jeg li-
geglad om folk hellere vil be-
holde den lille pakke, men 
inden for de sidste par må-
neder er jeg blevet kontaktet 

af 2 beboere der havde fået 
regninger på ca. kr. 1500 og 
knap kr. 1800 for 3 måne-
ders Internet forbrug. Begge 
havde et forbrug langt under 
de 4 GB, som er maximum 
forbrug pr. måned. Fordelen 
med Flexrate er at man max 
pr. måned betaler kr. 200, 
med mindre man downloa-
der mere end 4 GB, så det 
var da ærgerlige penge at 
komme af med. Ønsker du at 
ændre  din lille pakke til 
Flexrate  skal du bare kom-
me ned på kontoret i åb-
ningstiden, og udfylde et 
skema, så skal vi nok sørge 
for at sende det videre til Te-
lia. 
 

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 
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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 

februar måned: 
 

Børn: 
 

Pyramide 
 

 
Voksen: 

 
Vi prøver igen 

 
 
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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Billeder fra fastelavn 
 

               
    
 
 

 
Vindere for: Bedste udklædning Bedste voksen udklædning: Lejf 

  
 

 
 

 
Konger og dronninger: Natazja, Konge og dronning, voksen: 
Maja, Liv og Alexander. Dennis og Rikke 

  
De ”små” slår til tønden, mens de voksne venter på deres tur. 
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Månedens 
Avisudklip 

 
Smider tøjet for 

nye gardiner 
 
Kalendere med nøgne kvinder er ikke en ny idé, men når kvin-
derne på kalenderen er mellem 65 og 82 år, adskiller den sig 
alligevel fra de kendte. 
 
På den australske ø Tasmanien syntes en gruppe ældre kvin-
der, at deres lokale forsamlingshus trængte til nye gardiner. 
For at få råd til at friske lokalet op, smed de kludene og stillede 
op til fotografering kun iført hatte, blomsterbuketter og smyk-
ker. 
 
Kalenderens første oplag på 1000 styk er udsolgt, og et nyt er 
ved at blive trykt. 

 
Kilde: Berlingske Tidende 

 
Helge Frederiksen 

R. 8, 1. th 
 

 
 

Der er blomstermarked lørdag den 4. maj 
på fodboldbanen mellem blok 5 og 6. 

 
Der vil blive omdelt materiale til brug for 

indkøb af blomster til altankassen. 
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Vittigheder 

 
 
Moderen kommer ind på sønnens værelse og siger: 
"Peter, nu skal du op. Kl. er 6.45" 
Intet svar fra Peter. 
Et kvarter efter kommer mo'ren ind igen og siger: 
"Peter, nu skal du altså op. Ellers kommer du for sent i skole." 
Kun et grynt fra Peter. 
Et kvarter senere kommer mo'ren igen ind og siger: 
"Peter, så er det nu, ELLERS KOMMER du for sent i skole" 
Peter siger: " Mor, der er 1.000 elever på skolen og der er ingen 
af dem der kan lide mig. Der er 100 lærere og de hader mig al-
le sammen. Så kan du give mig bare en grund til at jeg skal 
stå op og gå i skole ?" 
Mo'ren siger: "Jeg kan give dig 2 grunde. For det første er du 
40 år og for det andet er du skoleinspektør" 
 
På en togtur fra København til Jylland, sad Poul Nyrup, An-
ders Fogh Rasmussen, en smuk blondine og en grim, fed 
kvinde i samme kupe. Da de kørte gennem storebæltstunne-
len, hørtes der et ordentligt klask, og da de kom ud, havde Ny-
rup et rødt håndaftryk på sin kind.  
 
Blondinen tænkte: "Det dumme svin til Nyrup. Han ville sik-
kert pille lidt ved mig, men kom til at ta' på den grimme kvin-
de, og hun klaskede ham en".  
 
Den grimme kvinde tænkte: "Den Satan til Nyrup har sikkert 
taget på blondinen, og hun klaskede ham en".  
 
Nyrup tænkte: "Anders Fogh tog sikkert på blondinen, og hun 
troede det var mig".  
 
Anders Fogh tænkte: "Bare der dog var en tunnel mere, så jeg 
kunne hamre Nyrup en mere".
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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 

 

Der er 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 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 
Mail: nsh@lundens.net 

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

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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