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Redaktørens side 
 
Ja, så gik påsken og vi er på vej mod pinse og sommer. 
Næste nummer af Lundexpressen, udkommer først efter afde-
lingsmødet den 7. maj. 
 
Husk, at der er blomstermarked den 4. maj. Kom ned og køb 
dine blomster til altanen denne dag og støt et godt arrange-
ment. 
 
Jeg vil ønske jer god fornøjelse med dette nummer af bladet, 
der indeholder en masse arrangementer.  
   
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
På gensyn i maj. 
 

Conni 
 
 
 

Næste deadline: 
torsdag den 9. maj kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Boligorganisationen Lejerbo 
Brøndby, holdt ordinært re-
præsentantskabsmøde den 
26. marts. De tre afdelingers 
regnskaber blev godkendt. 
På mødet skete der et gene-
rationsskifte, idet Leif Ref-
dahl (afd. 157), Børge Peder-
sen (afd. 94) og Kjeld Søren-
sen  (afd. 90)  trak sig tilba-
ge. 
 
Man valgte de 3 afdelingers 
formænd ind i organisati-
onsbestyrelsen – formand 
blev Asmus Sørensen (afd. 
90), næstformand John Fri-
mann (afd. 157) og bestyrel-
sesmedlem Poul-Erik Traul-
sen (afd. 94). Desuden be-
står bestyrelsen af Frederik 
Bøgeskov (valgt af Kommu-
nen) og Gunnar Sørensen 
(valgt af Lejerbo). 
 
Der er ca. 100 ansøgere, der 
står noteret i Kommunen på 
venteliste til en lejlighed i 
Lunden. Uden at det kan op-
gøres nøjagtigt, så er der føl-
gende vejledende ventetider: 
 
2-rum: Ca. 4 år intern om-
flytning / ca. 10 år udefra 
kommende 
 

3-rum: Ca. 3 år intern om-
flytning / ca. 6-8 år udefra 
kommende 
 
4-rum: Ca. 3 år intern om-
flytning / ca. 5-6 år udefra 
kommende 
 
5-rum: Ca. 1-2 år intern om-
flytning / ca. 3-4 år udefra 
kommende. 
 
Der er Evaluering af byud-
valgsarbejdet den 13. april 
2002. Man er nu gået ind i 
den sidste fase af Byud-
valgsperioden. Man skal til 
at se på de projekter, der 
kan og skal leve videre. Man 
er også begyndt at forhandle 
om ”Oplæg til aftale om bo-
ligpartnerskab”. Målet med 
boligpartnerskabsaftalen er, 
at sikre en fortsat positiv 
udvikling i Brøndby Strand. 
De gode traditioner for sam-
arbejde og fælles ansvar, 
skal videreføres så Brøndby 
Strand forbliver et stabilt bo-
ligområde med sin egen so-
ciale og kulturelle profil og i 
harmoni med den øvrige 
kommune og det øvrige sam-
fund. De positive erfaringer 
med projekterne under 
Byudvalgsarbejdet skal fort-
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sætte og udvikles, så det lo-
kale netværk på lang sigt 
bliver selvbærende. Der er 8 
boligafdelinger i Brøndby 
Strand, som gennem en år-
række har samarbejdet om-
kring en række projekter og 
aktiviteter. Det er på kort 
sigt målet, at søge at få de 2 
øvrige almene boligafdelinger 
inddraget i samarbejdet, så-
ledes at alle 10 afdelinger i 
Brøndby Strand inddrages i 
et ligeværdigt partnerskab 
omkring fælles opgaver. 
 
Vores dispensation for op-
sætning af varmemålere ud-
løber den 1. september 
2002. Vi er allerede gået i 
gang med at samle materiale 
ind til, at søge om forlængel-
se af dispensationen. Vi kan 
pt. ikke sige noget om mu-
lighederne for at få dispensa-
tion. 
 
Der arrangeres blomster-
marked den 4. maj mellem 
kl. 10:00 og kl. 13:00 på 
fodboldbanen mellem blok 5 
og 6. Der vil blive omdelt en 
bestillingsseddel til forudbe-
stilling. Vi har fået et tilskud 
fra Byudvalget således, at 
der kan trykkes et blad. Det-
te bliver lavet i samarbejde 

med de 7 andre boligafdelin-
ger. Bladet vil blive omdelt 
ultimo april måned. 
 
Vi har fået nogle henvendel-
ser om en mand der solgte 
dørspioner, om det var en 
bestyrelsen havde sendt 
rundt. Det er det ikke. 
En mand har været over hos 
Varmemesteren og spørge 
om han måtte gå rundt i 
Lunden og tilbyde dørspio-
ner. Varmemesteren sagde, 
at det havde han ikke noget 
imod, bare han ikke sagde 
noget om at han kom fra 
ham af. Vi beklager hvis der 
har været nogle misforståel-
ser af nogen art. 
 
Inden for det sidste år, har 
kvaliteten af rengøringen af 
trapperne været meget svin-
gende. Dog har det de sidste 
måneder været under al kri-
tik. Der er stort set kun gjort 
rent til 1. sal. Det kan vi ik-
ke være tjent med, og har 
derfor opsagt rengøringsfir-
maet med 3 måneders var-
sel. 
 
John 

 
 

 



 5

Parkering i Lunden 

 
Lysten til at campere er også 
kommet til Lundens beboere. 
 
Det betyder, at flere og flere 
anskaffer campingvogn og så 
regner med, at den kan stå 
parkeret her i Lunden. Vi 
har i Resenlund oprettet 9 
parkeringspladser, som be-
boere i bebyggelsen kan leje 
for kr. 180 om året. Alle dis-
se pladser er udlejet, der er 
endda venteliste, så tænker 
du på at anskaffe dig en 
campingvogn eller trailer, 
skal du selv ud og skaffe 
parkeringsplads. Jf. Lun-
dens husorden er det nemlig 
ikke tilladt: 
 
§ 23. Parkering og 
motorkørsel. 
Parkering af motorkøretøjer 
under 3.500 kg må i bolig-
området kun finde sted på 
de afmærkede parkerings-
pladser. Last- og camping-
vogne, trailere samt uindre-
gistrerede motorkøretøjer må 
ikke henstilles i boligområ-
det uden særlig tilladelse. 
 
 
 
 

 
Parkering af varevogne 
under 3500 kg. 
 
Der er nogle beboere der har 
deres firmabil med hjem. Nogle 
af disse er så store (også selv-
om de vejer under 3500 kg), at 
de rager ud over parkeringsbå-
sen. 
Jf. færdselslovens §92 stk. 1 & 
stk. 7 har Glostrup politi et 
parkeringsreglement. I §2 står 
der følgende ”På parkerings-
plads må parkering kun finde 
sted inden for det afmærkede 
område, og ingen del af køretø-
jet må rage ud over det af-
mærkede område”. 
Det betyder, at hvis bilen er 
længere end parkeringsbåsen, 
er den for lang og du må ikke 
holde på parkeringspladsen. 
Et par steder står der store va-
rebiler, der rager op til 1½ me-
ter ud over brostenene der af-
slutter parkeringsbåsen. For 
det første er de til gene for de 
øvrige bilister, for det andet er 
det ikke kønt, at kigge på så 
store skrumler. Derfor har be-
styrelsen besluttet, at hvis ik-
ke en venlig henstilling fra os 
gør, at man fjerner sin bil, vil 
vi fremover tilkalde politiet. 
Beklageligt, at det skulle være 
nødvendigt. 
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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 lukket 
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) 

 

Her ser du 17 tegninger. Sæt kryds ved de 3 ting, der ikke hører 
hjemme i en FRISØRSALON. 
 
 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
9. maj 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 
 
Denne måneds opgave, har vi modtaget af 
M. Bogdanic, D. 69. 
Tak for det. 
 

 
 
På billedet kan du se tre ligesidede trekanter. 
Kan du flytte tre ”pinde”, således at der dan-
nes i alt fem trekanter? 

 
Hvis du kan løse opgaven, 
er du med i lodtrækningen 
om 2 flasker vin.  
 
 

 
 
Løsning: 
 
 
 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den  
9. maj 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:____________________

Held & 
lykke
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Leif Refdahls reception 
 
Tirsdag den 19. marts var 
der et stort rykind i sel-
skabslokalerne. Leif Refdahl 
fejrede sin 80 års fødselsdag. 
 
Borgmesteren var en af de 
første der kom, så han lagde 
ud med at synge fødsels- 
dagssang. Der var besøg fra 
 

 
 
 
 

 
boligafdelingerne, Lejerbo, 
medlemmer af kommunalbe-
styrelsen, Kommunen, Bo-
ligorganisationen, Ældre-
Cafeen, beboere og mange 
flere….. 
 

Jeg siger mange tak til de 
mange beboere m.m., der 
gjorde min fødselsdag den 
19. marts til en uforglemmelig 
dag, jeg sent vil glemme. 
 
Leif Refdahl  
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Strømmåler
Vi har fået to Spareværktøjskasser fra NESA. 
 
Hvis der er beboere der er interesseret i at låne en, så 
kan det ske ved henvendelse på afdelingskontoret. 
 
Man kan låne en værktøjskasse i 14 dage. 
 
-------------------------------------------------- 
 

Tur til Skånes Djurpark 
 
Sammen med de 7 andre boligafdelinger i Brøndby 
Strand arrangeres en tur til Skånes Djurpark søndag 
den 26. maj. Der er afgang fra Resenlund (ved postkas-
sen) kl. 8:00. Hjemkomst er beregnet til ca. kl. 19:00. 
 
Prisen inkl. bus, indgang og eftermiddagskaffe (eller 1 
sodavand) med kage vil være Dkr. 140,- for voksne og 
Dkr. 80,- for børn (ikke fyldt 15 år). Desuden er der for 
børn en ”femkampskonkurrence” med i prisen. 
 
Der sælges billetter fra afdelingskontoret tirsdage den 
16. og 30. april kl. 18:00 - 19:00 Der vil komme nær-
mere oplysninger via opslag i opgangene. 
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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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Husk afdelingsmødet 
den 7. maj kl. 18:30 
på Langbjergskolen 

 

Internet forbrug: 
Efter at vi har fået den nye 
startside, hvor man efter lo-
gon kan se hvor meget for-
brug man har haft, er der 
flere der har fået en ubeha-
gelig overraskelse. Det viser 
sig, at forbruget er både up- 
& download og ikke som vi 
troede kun download. Vi har 
nærlæst vores kontrakt med 
Telia, og der står at der er 
tale om både up & down-
load. Det betyder ikke så 
meget for de brugere der ba-
re bruger nettet almindeligt, 
så som at surfe – sende & 
modtage e-mails og lign. 
Dem det har betydning for er 
dem der henter musik eller 
film. De fleste steder hvor 
man kan hente film og mu-
sik virker på den måde, at 
man henter musikken eller 
filmen fra en andens compu-
ter. Det vil sige, hvis du har 
et stykke musik eller en film 
på din computer hentet fra 
et af disse steder, så kan 

andre også hente det fra din 
maskine, og så uploader du 
noget. Det skal du betale for. 
 
Nogle steder er det tilladt at 
lukke af, så andre ikke kan 
hente film eller musik fra din 
computer, mens andre ste-
der er det en betingelse, at 
computeren er åben for an-
dre, for at de kan hente film 
eller musik. Hvilke steder 
der gør hvad, ved jeg ikke, 
men vær opmærksom på 
det, især hvis dit forbrug sti-
ger kraftigt ”uden grund”. 
 
Husk du kan se en komplet 
oversigt over dit forbrug på 
www.opslag.stofanet.dk 
 
Følg blot anvisningen på si-
den. Beklager de gener dette 
måtte have for de (trods alt 
få) der bruger nettet på den-
ne måde. 

 
Helge 
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Singleparty 
I Rheumhus 

 
Fredag den 19. april kl. 19.00. 

Middag, live musik og dans. 

Musikken leveres af "Ro i klassen" 
Billetpris: 75 kr. 

Køb af billetter senest den 16. april i Rheumhus. 

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

Bustur til Jægerspris Slot 
 

Den 17. april  -  pris 75,- kr. 
 

Vi starter med morgenmad i Rheumhus kl. 9.00 
 

Rundvisning på slottet kl. 11.00 
 

Med i prisen er morgenmad, og en lille madpakke samt 
kaffe og te. 

 
Der vil være mulighed for køb af sodavand. 

 
Vi vil være hjemme igen ca. kl. 15.00. 

 
Køb af billetter senest den 10. april i Rheumhus. 

--------------------------------------------- 
Åbningstider i Rheumhus 

Hver dag 9 – 15 – onsdag til kl. 21:00 
Tlf. 43 54 11 87 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 3/2002 
tirsdag den 12. marts 2002 

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

Niels Husum, Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Bir-
the Ketterle. 

 
Pkt. 1a  Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1a-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1a-2 Underskrift af referat fra budgetmøde: Blev underskre-

vet. 
1a-3 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 1b  Bestyrelsesmedlemmers loyalitet 
1b-1 til gældende husorden/vedtægter, samt til vedtagne sa-

ger 
 Store biler skal kunne holde inden for de opstregede 

båse, ellers må de ikke holde på vores P-pladser. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskab fastelavn. Der forekom et mindre underskud. 
2-2 Regnskab for beboerrådgiverordningen for 2001. Un-

derskud betalt af Landsbyggefonden. 
2-3 Oversigt over ny husleje blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Informationsmøde hos TDC den 20/3 blev taget til ef-

terretning. 
3-2 Reception hos Antenneforeningen blev taget til efterret-

ning. Helge deltager 
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Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Ingenting. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Ingenting. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 19. februar 2002 
6-2 Kontorvagt den 5. marts 2002 
 De allerede afholdte kontorvagtskemaer blev gennem-

gået og taget til efterretning. 
6-3 Kontorvagt den 2. april 2002 – Birthe  
6-4 Kontorvagt den 16. april 2002 – Helge 
6-5 Kontorvagt den 30. april 2002 – René. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 7. maj 2002 blev gennemgået. Bi-

drag til beretningen afleveres til John. 
7-2 Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde den 13. fe-

bruar 2002 blev taget til efterretning. 
7-3 Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde den 22. fe-

bruar 2002 blev taget til efterretning. 
7-4 Reception hos afd. 94. Børge Pedersen går af. John ta-

ger derop. 
7-5 Kursus om kulturforståelse: Ingen deltagelse. 
7-6 Ny afdelingsbestyrelse i afd. 90: Liste blev taget til ef-

terretning. 
7-7 Referat fra De 8 møde den 11. februar 2002 blev taget 

til efterretning. 
7-8 Byudvalgsmøde den 14. marts 2002 blev taget til efter-

retning. 
7-9 Evaluering af byudvalgsarbejde den 13. april 2002. Ide-

en om Partnerskab er for dyr. John har foreslået en 
anden fordelingsnøgle, så man betaler et fast beløb og 
for de projekter, man er interesseret i. 
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7-10 Møde i BL, kreds 9 den 12. marts 2002 blev taget til ef-
terretning. 

7-11 Møde om kvarterblad har ingen interesse for os, men 
deltagelse i kampagne vedr. Byens grønne steder – 
Grønne glæder kunne være interessant. 

 
Pkt. 8 Varmemestersager 
 Bent gjorde opmærksom på en campingvogn, som vi 

ikke har plads til. Folk kan ikke være sikre på at få en 
plads, når de flytter hertil med en campingvogn. Alt er 
for øjeblikket optaget. 

8-1 Containergård – ombygning er i fuld gang. 
8-2 Rapport over lovpligtig ELO-besøg blev gennemgået og 

taget til efterretning. 
8-3 Låse i barnevognsrum – bliver skiftet på en gang når vi 

har penge til det. 
8-4 Dørpumpe/lås i D.31. Der er problemer, vi holder øje 

med pumpen. 
8-5 Endelig Kommuneplan 2001-2013 blev taget til efter-

retning. 
8-6 Kuber vendes – endelig plan blev godkendt. 
8-7 Badeværelse i blok 15, som ikke var lavet håndværks-

mæssigt korrekt renoveres efter aftale med Bent Peder-
sen i påsken. 

8-8 Lang varebil ved blok 10, som holder uden for båsene, 
må ikke holde der. John skriver til ejer. 

8-9 Hoveddør til lejlighed er ødelagt i blok 8. Brev er sendt 
til beboeren, der er ingen reaktion. 

8-10 Ulovlig antenne i Blok 1 – er fjernet. 
8-11 Hoveddør i D.1. Der er problemer, vi holder øje med 

pumpen 
8-12 Syn af lejlighed i blok 5 – blev taget til efterretning. 
8-13 Vandskade i D.31 skyldtes tæret rør. Rør er udskiftet, 

og der opsættes en pæn dækliste. Der henlægges til lig-
nende udskiftninger fremover. 
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8-14 Rengøringsfirmaet er opsagt med 3 måneders varsel til 
den 1.7.02. 

8-15 Opslagstavle i D.35. Alt nyhedsstof bliver taget ned 
straks efter opsætning. John sætter en seddel op. 

8-16 Dørspioner – En mand har været rundt i Lunden og 
sælge dørspioner. Det er ikke en der er sendt fra besty-
relsen. 

8-17 Blomstermarked den 4. maj arrangere af blomsterud-
valget sammen med Palle (gartner). 

8-18 Køkken – i blok 15 kan ikke godkendes. Bent Pedersen 
og Helge Sparlund skriver et brev til ham. 

8-19 Parkering ved blok 2 og 3. John har foretaget kontrol 
flere gange. Der har hidtil været mindst 3 ledige plad-
ser. 

 NB! Vi skal huske at have revideret ”Velkommen til 
Lunden” i forbindelse med ny Genbrugsplads. 

 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Ingen. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ansøgning om maling fra Aktiv 31 blev godkendt.  
 
 Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 

den 10. april 2002. 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
----------------------------------------------------------------- 
Læserbrev: 
Forleden var jeg et ærinde inde på Lejerbos Regionskontor kl. 
12:30. Da konstaterede jeg, at kontoret har lukket mellem kl. 
12:00 og kl. 13:00. Jeg synes, at I skal få det rettet i Lundex-
pressen. 

Med venlig hilsen, Ib Thomassen, D. 29 
 
Svar: Tak for oplysningen. Det er hermed rettet i bladet. 

Med venlig hilsen, Conni 
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Børnesiden 
Præmierne 

Marts 2002 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Karsten Pedersen 

Daruplund 39 
 

2. præmie / 30 kr. 
 

Mikkel Ramsing 
Resenlund 6 

 
3. præmie / 20 kr. 

 
Anders Dybvad 
Daruplund 31 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Løsning: 

 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i 
åbningstiden, inden 1½ 
måned.  

Voksensiden 
Præmierne 

Marts 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Erik W. Petersen 

D. 21 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Præmien kan afhentes på 
afdelingskontoret, tirsdag i 
lige uger mellem 18.00 og 
19.00 inden 1½ måned. 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Løsning: 
 
4 små kvadrater og 3 store. 
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Specificeret faktura fra Telia 
 
Dem der modtager en speci-
ficeret faktura fra Telia med 
bl.a. hvilke telefonnumre 
man har ringet til, har nok 
opdaget at der mangler de to 
sidste cifre. 
 
Det er muligt at få dem med 
på fakturaen. Fremgangs-
måden er, at ringe til 88 30 
40 60 (tryk 1 for fastnet), og 
bestille en erklæring om at 

man som privatkunde øn-
sker specificeret telefonnr. 
på fakturaen. Telias kunde-
center fremsender dig heref-
ter denne erklæring som du 
bedes udfylde og returnere. 
 
På afdelingskontoret har vi 
også kopier af sådanne ske-
maer, som man kan hente i 
åbningstiden.

 
 
Læserbrev: 

Så kom teknologien til Lunden! 
Fremskridtet for beboerne 
er, at de bliver udstyret med 
trillebør til aflevering af stor-
skrald, det er jo fint nok, 
men så er mit spørgsmål?!: 
Kan vi så ikke få nogle af de 
kloge hjerner til at fortælle 
os, hvordan man på sikker 
vis kan få tilkoblet en trille-
bør til en rollator? Jeg, og 
sikkert flere, ville være tak-
nemmelige for en genial løs-
ning, og helst med en ar-
bejdstegning, da vi jo nødig 
vil i konflikt med arbejdstil-
synet. 
Med venlig hilsen og et for-
ventet svar i Lundexpressen 

Henny Nielsen, D. 17 

Svar: 
 
Vi har desværre ikke så kloge 
hjerner, så vi umiddelbart 
kan løse den opgave. 
Men vi prøver at finde nogle 
løsninger for vores beboere – 
især for de ældre. 
 
Det er jo ikke noget afde-
lingsbestyrelsen har fundet 
på, at vi skal sorterer affald, 
men et påbud vi har fået, li-
gesom arbejdstilsynet er op-
mærksom på de problemer 
der er med de nuværende 
skralderum. 
 

Venlig hilsen John 
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Kærlighed 
 

Et menneske, som kritiseres, 
lærer at fordømme. 

 

Et menneske, som får klø, 
lærer at slås. 

 

Et menneske, som hånes, 
bliver genert. 

 

Et menneske, som udsættes for ironi, 
får dårlig samvittighed. 

 

Men et menneske, som opmuntres, 
lærer selvtillid. 

 

Et menneske, som mødes med tolerance, 
lærer tålmodighed. 

 

Et menneske, som oplever fairplay, 
lærer retfærdighed. 

 

Et menneske, som oplever venskab, 
lærer venlighed. 

 

Et menneske, som oplever tryghed, 
bliver tillidsfuld. 

 

Et menneske, som er elsket og får knus, 
lærer at føle kærlighed i verden. 

 
 

Det er en smuk skik, at give sine børn et godnatkys. 
Hvis man da ellers er vågen, når de kommer hjem. 

 
Anonym 
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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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H Æ R V Æ R K 
 

Er medvirkende til en 
øget husleje 

 
Er negativt 

 
Er strafbart 

 
Ulovlig graffiti er 

hærværk! 
 
 

 
 

 

Beauty, 
Negle og 

Slankeklinik 
 

Forkæl dig selv 
hvis du gerne vil blive klar 

til sommeren? 
 

Vi kan hjælpe dig! 
Ernæringsrådgiver 

Slankemaskine fra 100 kr. 
og mange flere tilbud. 

 
Ring og hør på 
tlf: 43533536 

Gl. Køgelandevej 778D 
2660 Brøndby Strand 

 

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 
- i større mængder må ikke smides i affaldsskakten !!! 
 

Aviser, blade og glas og flasker 
- skal afleveres i Lundens glas- og papirkuber, der er 

opstillet ved hver anden blok !!! 
 



26 
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Månedens 
Avisudklip 

 
Plakatfuld mand endte i trætop 

 
Mange kender til at vågne op efter en heftig brandert og så ikke 
helt vide, hvordan man kom hjem om natten. 
 
Englænderen Gary Carter på 22 år er gået et skridt videre. På 
vej hjem fra sin lokale pub The Red Lion i Trimdon besluttede 
han, stjerneberuset som han var, at kravle op i et træ. Entusi-
asmen sluttede dog i trætoppen, og den plakatfulde unger-
svend satte sig til at sove syv – otte meter over jorden. 
 
Brandvæsnet måtte tilkalde specialister i klipperedning for at 
få den sovende Carter ned. ”Han vågnede ikke engang, da vi 
brugte et reb, lagde ham på en båre og kørte ham på hospita-
let” udtaler lederen af aktionen. Selv siger Gary Carter til The 
Independant: ”Jeg aner ikke, hvordan jeg er havnet oppe i træ-
et.” 

Kilde: Berlingske Tidende 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th 

 
 

Der er blomstermarked lørdag den 4. maj 
mellem kl. 10:00 og kl. 13:00 

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 

 
En blondine var faldet i havnen og en flok af mennesker stim-
lede sammen ved kanten. En venlig mand lagde sig ned på ka-
jen og rakte sin paraply ned til hende. 
- Ja tak, brokkede blondinen sig sarkastisk, jeg tror ikke det 
hjælper, jeg er allerede gennemblødt! 
 
- Hvad har mænd og skyer tilfældes? 
- Når de fordufter bliver det en god dag. 
 
- Hvorfor har mænd et gen mere end en hest? 
- Så de ikke drikker af spanden, når de vasker bilen om 
 lørdagen. 
 
- Hvad er en mand i saltsyre? 
- Et løst problem. 
 
- Hvad siger en mand som sidder i vandet til over bæltestedet? 
- Det går over min forstand. 
 
- Hvornår er en mand 10 kr. værd? 
- Når han skubber en indkøbsvogn. 
 
En fuld mand går ind i en katolsk kirke. Han ser sig forvirret 
om og går derefter ind i skriftestolen. 
Præsten, der sidder på den anden side, rømmer sig, da han 
hører, at der er gevinst. 
Der sker ingenting. Så banker præsten en enkelt gang på git-
teret. Stadig ingenting. 
Lettere irriteret banker præsten tre gange, hvorefter det lyder 
fra den fulde mand: "Du ka' godt spare dig, der er heller ingen 
papir herinde."  
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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 – 12:00 og 
13:00 – 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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