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Redaktørens side 
 
Så er det endelig ved at blive sommer og de fleste har fået 
plantet på altanen. De er jo flot at se på, når man går en tur 
igennem Lunden. 
 
Næste nummer af Lundexpressen er det sidste inden ferien, så 
hvis I har noget der skal med i bladet, skal det afleveres inden 
deadline. 
 
Husk også, at der vil være salg af billetter til BonBon-Land i 
løbet af de næste måneder. Turen vil i år foregå den 24. au-
gust. Mere om det i næste nummer. 
 
God fornøjelse med dette blad og rigtig god maj til jer alle.  
   
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
På gensyn i juni. 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
fredag den 7. juni kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
I tirsdags var der ordinært 
afdelingsmøde. Der var mødt 
54 lejemål op – lidt flere end 
sidste år. Vores normale di-
rigent Ib Terp var desværre 
blevet forhindret p.g.a. ar-
bejde, men vi fik en god sub-
stitut i Charles Ørntoft. 
 
Under beretning og budget 
var der noget diskussion 
omkring skrald / container-
gård og varme i lejligheder-
ne.  Både beretning og bud-
get blev enstemmigt vedta-
get. Det betyder at der kom-
mer en huslejestigning pr. 1. 
oktober 2002 på 10,79 pr. 
m2 pr. år hvilket er 2,1%. 
 
Den ny husleje vil blive ca. 
inkl. varme og tv (der kan 
være lidt op- og nedrunding): 
 
2-værelse = 3.748 kr. 
3-værelse = 5.227 kr. 
4-værelse = 5.804 kr. 
5-værelse (lille) = 6.399 kr. 
5-værelse (stor) = 6.438 kr. 
 
Der var kommet 3 forslag fra 
Connie Kracht. Det første 
var om varmen i lejligheder-
ne. Der blev talt om isolering 
af gavlene udvendig, isole-
ring af ydervæggene inde i 

lejlighederne, tænde for 
varmen i opgangene, sætte 
varmetemperaturen op i lej-
lighederne. Nogle af de til-
stedeværende ville gerne be-
tale mere for at få mere var-
me, mens andre syntes at 
varmen var i orden. Da vi er 
ved at få lavet en ansøgning 
om dispensation for opsæt-
ning varmemålere, foreslog 
afdelingsbestyrelsen, at hele 
diskussionen udsættes til ef-
teråret. Så vil der blive ind-
kaldt til et ekstraordinært 
afdelingsmøde hvor vi ved 
noget mere konkret om var-
memålere. Samtidig vil der 
blive udarbejdet nogle over-
slag på hvad de forskellige 
løsninger vil koste. 
Forslag 2 blev til en henstil-
ling til bilisterne der lyder: 
Det vil være rart om biler ikke 
holder helt inde på fortovet 
med deres køler, så det er 
sådan, at man stadig kan 
bruge fortovet. 
Forslag 3 gav anledning til 
en del debat omkring sne-
rydning. Det var en hård vin-
ter med skiftevis tø og frost. 
Mange havde givet op over 
for naturens kræfter. Kon-
klusionen blev at man hen-
stillede til de blå mænd om 
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at gøre det lidt bedre næste 
år. 
 
Der var genvalg til underteg-
nede som formand (tak for 
tilliden). 
 
Til posten som bestyrelses-
medlem blev der kampvalg. 
René Sahlberg fik Glenda 
Jensen og Connie Kracht 
som modkandidater. Stem-
metallene blev følgende: 
René – 37 stemmer 
Glenda – 43 stemmer 
Connie – 15 stemmer. 
Dermed var Glenda valgt - 
velkommen i afdelingsbesty-
relsen og tillykke med valget. 
 
Til suppleanter var der Erik 
Ilsvard (1. suppl.) og han fik 
følgende modkandidater: 
Preben Hansen og René 
Sahlberg. Stemmetallene 
blev følgende: 
Erik – 63 stemmer 
Preben – 66 stemmer 
René – 34 stemmer. 
Dermed var Preben valgt 
som 1. suppleant og Erik 
som 2. suppleant - tillykke 
med valget. 
 
Det betød at vi må sige farvel 
til René. Du skal have tak 
for samarbejdet og din ind-
sats i afdelingsbestyrelsen i 
de to år du har været med. 

Som revisor blev Martin 
Saaby genvalgt og nyvalgt 
blev Jette Jensen. Ny revi-
sorsuppleant blev Henning 
Nielsen. 
 
Under eventuelt omtalte jeg 
at vi har fået kr. 25.000,- fra 
Lejerbos Kunstfond til noget 
kunst (springvand) på den 
plads hvor juletræet står. 
Desuden vil afdelingsbesty-
relsen prøve at holde nogle 
indflyttermøde, for at give en 
orientering om Lunden til de 
nye beboere. 
I Lejerbo skal man i gang 
med at udarbejde nogle mål-
sætninger, dels for Boligor-
ganisationen og del for afde-
lingerne. I noget af den pro-
ces vil beboerne blive ind-
draget i arbejdet, og det vil 
ske i efter sommerferien. 
 
I næste nummer kommer 
der et referat fra afdelings-
mødet. 
 
Der var blomstermarked den 
4. maj i aktivitetslokalerne. 
Der var 46 beboere der hav-
de afleveret en bestillings-
seddel. Ugen før var der om-
delt et grønt nyhedsbrev som 
vi har fået tilskud til fra 
Byudvalget. Dette var lavet i 
samarbejde med de 7 andre 
boligafdelinger og Grøn 
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Guide. Jeg synes, at det var 
en stor succes, selv om vej-
ret ikke var med os. Der var 
mange der var nede både 2 
og 3 gange for at købe ekstra 
blomster. Der var også købt 
ekstra blomster hjem, så de 
beboere der ikke havde be-
stilt også kunne købe. Blom-
sterne var billige og meget 
pæne. Der blev købt for om-
kring 24.000 kr. blomster, 
og et overskud på 2.982 kr. 
går til Børnefestkomitéen. 
 
Vi har nu fået ansat en an-
det rengøringsfirma i stedet 
for det gamle. Det nye over-
tager rengøringen pr. 1. juli. 
Vi har i kontrakten fået lavet 
det sådan, at der hvert år vil 
blive lavet en hovedrengøring 
i hver opgang i stedet for tid-
ligere hvert andet år. Den 
samlede pris vil være nogen-
lunde den samme. 
 
 

John 
 
 
Det sker! I Rheumhus 
Cafeen i Rheumhus, 
tlf.: 43541163 
Bemærk nyt telefonnummer! 
 
Morgenmad 
Mandag-fredag kl. 9.00-10.30 
Morgenkomplet til 15 kr. 
 

Frokost  
Smørrebrød, varm mad, focca-
ciaboller m.m. Bestilling skal ske 
inden kl. 12.00. 
Frokost - varm mad  
Hver mandag og torsdag kl. 
11.30-13.00 varm mad. Dagens 
avis, kaffe og te gratis. 
Aftensmad 
Lukket grundlovsdag den 5. juni. 
Hver onsdag kl. 18.00-20.00.  
Ny gæstekok hver gang. 
Priser: 
Voksen 30 kr. 
Børn 4-14 år 17 kr. 
Internetcafe Rheumhus.dk 
Åbningstider: 
Mandag: 10.00-22.00  
Tirsdag: 10.00 - 15.00  
Onsdag: 10.00-22.00 
Torsdag: 10.00-15.00  
Fredag, lørdag, søn- og hellige-
dage lukket 
Priser: 10 pr. time 
Bogcafe 
Kom ned og se hvad vi kan tilby-
de af spændende bøger! Lån, få 
eller byt! 
Kreativ mandag 
Hver mandag kl. 10.00-13.30  
Vi laver alt mellem himmel og 
jord. 
F.eks. lysstøbning, gipsstøbning, 
glasmaling, tegning. Vi har også 
symaskiner. Medbring egne ma-
terialer eller køb dem hos os.  
Kreativ aften 
Hver anden torsdag i lige uger.  
Den 16. og 30. maj samt 13. ju-
ni. Kl. 18.00-21.00.  
Absolut rimelige priser. 
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Ny faktureringsperiode fra Telia 
 
Fra den 1. juni 2002 overgår 
Telia til kvartalsfakturering. 
Det betyder, at du i juni som 
normalt modtager en faktura 
for dit forbrug til og med maj 
måned. Herefter vil du første 
gang modtage kvartalsfaktu-
ra i september måned for dit 
forbrug i juni, juli og august. 
Derved sparer du udgift til 
betaling af dine telefonreg-
ninger. 
 
For 25 kr. om måneden vil 
du stadig have mulighed for 
14 dage inden udgangen af 
en måned at 'vælge måneds-
fakturering i efterfølgende 
måned. 

Har du modtaget én beta-
lingspåmindelse i perioden 
marts, april og maj, kan du 
modtage kvartalsfaktura, 
hvis du tilmelder dig en PBS 
betalingsaftale inden den 1. 
juni 2002. 
 
Hvis Telia har rykket mere 
end en gang inden for tre 
måneder vil du automatisk 
overgå til månedsfakture-
ring, hvor gebyret er 25 kr. 
pr. måned. Når du herefter 
har betalt tre månedsfaktu-
raer rettidigt, bliver du fak-
tureret kvartalsvis gebyrfrit. 

 
 

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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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. 

 

 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

Leje: 250,00 kr. 
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 
 
 

(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 

 
Der er ingen kontortid i juli måned 
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Retningslinier for klager over andre beboere? 
 
1. 
Du taler først med den/de person(er), som giver anledning til 
en klage.  
 
2. 
Hjælper det ikke, skal du aflevere en skriftlig klage på afde-
lingskontoret. 
 
3. 
Vi modtager din skriftlige klage, og kontakter vedkommende. 
Hjælper denne henvendelse ikke, beder vi Lejerbo om at skrive 
til den pågældende person. 
 
BEMÆRK: Der skal altid være underskrift fra flere husstande 
på klagen for at den kan videresendes til retslig behandling, 
ligesom klagere skal være indstillet på, evt. at møde frem og 
afgive vidneforklaring i Beboerklagenævnet/Boligretten. 
 
4. 
Hjælper dette heller ikke, træder det retslige system i funktion, 
og klagesagen fremsendes til beboerklagenævnet/Boligretten. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

 
 

Kloge ord: 
 

Husk, at være god ved dine børn………. 
Måske er det dem der skal bestemme, hvilket plejehjem du 

skal på! 
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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: 
7. juni 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 
 
 
 
 
I denne måned skal du gætte på, hvor mange dyr af hver slags 
du kan købe, når du kun må bruge 100 kr. 
 
Priser: 
1 hest koster: 15 kr. 
1 gris koster: 1 kr. 
og 1 kylling koster: 0,25 kr. 
 
Hvis du kan løse opgaven, 
er du med i lodtrækningen 
om 2 flasker vin. 
 
 
 
 
Løsning:  
 Heste: ___________ X 15 kr. = _________________ 
 
 Grise: ____________ X 1 kr. = __________________ 
 
 Kyllinger: ________ X 0,25 kr. = _______________ 
 
 I alt dyr: __________ I alt kr.: _______________ 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST fredag den  
7. juni 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:____________________

Held & 
lykke
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2002 
tirsdag den 10. april 2002 

 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, Erik 

Ilsvard, 
Bent Pedersen og Birthe Ketterle.  

Afbud fra: René Sahlberg. 
 
 
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 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Deltagelse i testforsøg i Lejerbo 
 John tager sig af det. 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Intet 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Klage over hund i blok 3 – den gøer. 
 Efter kontakt fra John er problemet vist nok blevet løst. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 19. marts 2002 
6-2 Kontorvagt den 2. april 2002 
 Vagtskemaerne blev gennemgået og taget til efterret-

ning. 
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Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 7. maj 2002 blev gennemgået. 
7-2 Møde med søster-afdelingerne den 18. apr. Råderetten 

under hensyntagen til positivlisten diskuteret og man 
besluttede at arbejde videre. Mødet blev efterfølgende 
aflyst og udskudt til efteråret. 

7-3 Møde med klubberne den 16. april: JF og BKE møder 
op. 

7-4 Møde om seniorboliger den 24. april 2002: JF, BKE og 
Helge møder op. 

7-5 Medlem af Miljørepræsentantskabet i Brøndby Kom-
mune. 

 Niels fortsætter og refererede fra mødet. 
7-6 Møde om kvarterblad og BS-hjemmeside. Man forsøger 

at få ansat en person i jobtræning til hjemmesiden 
uden udgifter for afdelingerne i Brøndby Strand. 

7-7 Kursus om ”De grønne udearealer” 
 Ingen deltagelse herfra. 
7-8 Referat fra Byudvalgsmøde den 14. marts 2002. 
 Blev taget til efterretning. 
7-9 Evaluering af Byudvalgsarbejdet den 13. april 2002. 

JF, BKE og Niels deltager. 
7-10 Referat fra De8 møde den 11. marts 2002 blev taget til 

efterretning. 
7-11 Blomstermarked den 4. maj 2002. Referat fra møde i 

blomsterudvalget. Bestillingssedler udsendes. 
7-12 Tur til Skånes Djurpark. Der sælges billetter den 16., 

28. og den 30. april. Materiale udsendes. 
7-13 BL kongres den 23. og 24. maj. Asmus fra Gildhøj og 

John deltager. 
7-14 Målsætninger for afdelingen. Det er noget man skal i 

gang med i afdelingerne. Til orientering. 
7-15 Generalforsamling i Børnenes Rejsebureau afholdes på 

evalueringsdagen den 13. april i frokostpausen. 
7-16 Ny integrationsmedarbejder. Hanne Petterson er rejst. 

Ny: Nina Lund-Andersen. 
7-18 Takkekort fra Leif Refdahl til efterretning. 
7-19 Takkekort fra Børge Petersen (afd. 94) blev taget til ef-

terretning. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Containergård – vogne indkøbes til brug for transport 

af storskrald. Forventes færdig medio maj. Birthe prø-
ver at få udarbejdet mærkater. 

8-2 Legepladser. Legeredskab ved nr. 67 udskiftes. 
8-3 Dispensation for varmemålere udløber i september. 

Materiale til ny ansøgning er ved at blive udarbejdet. 
8-4 Ventelister for lejligheder blev taget til efterretning. 
8-5 Køkken i Blok 15 – Har fået afslag på om forandring af 

det gamle køkken af Lejerbo.  
8-6 Dør til lejlighed i blok 8 – sagen er sendt til Lejerbo. 
8-7 Høring om opsætning af reklameskilte på ridehal er 

udsendt til beboerne. De indkomne svar er sendt til 
Kommunen. 

8-8 Skilte efter tunnelen ved Daruplund. Vi søger at få bed-
re skiltning opsat. 

8-9 Grønt regnskab for 2001 blev taget til efterretning. 
8-10 Forbrug for de sidste 4 år blev taget til efterretning. 
8-11 Forbrug for de sidste 4 måneder blev taget til efterret-

ning. 
8-12 Retningsliner for klager over andre beboere blev god-

kendt. 
8-13 Oprettelse af invalide P-plads ved blok 1 er oprettet. 
8-14 Ulovlig parkering af lastbil ved blok 9. Ejeren er tilskre-

vet. 
8-15 Ulovlig parkering af varebil ved blok 10. Ejer er tilskre-

vet. 
8-16 Udsugning i selskabslokalerne fungerer så godt som 

det er muligt og er det er påvist overfor klager at det 
virker. 

8-17 Møde med nye beboere. Vi prøver at arrangere det. 
8-18 Parkering ved blok 2 og 3. John har foretaget inspekti-

on. Hænges op i opgangene. 
8-19 Ansøgning om ombygning af køkken blok 12. God-

kendt. 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Ingen. 
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Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ingen. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 30. april 2002. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 

KLAGER: 
Alle klager skal være skriftli-
ge og underskrevet og sen-

des til: 
 

Afdelingsbestyrelsen, 
Daruplund 29 eller 

Lejerbos Regionskontor, 
Ndr. Fasanvej 220, 3., 

2200 København N 
 
 
Den grove: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To venner spillede golf, da den ene pludselig stopper og tog 
huen af og stod helt stille, da der kom et ligtog forbi ude på ve-
jen.  
"Det må jeg nok sige," sagde vennen. "Det var fint gjort."  
"Ja," svarede den anden, "vi har jo også været gift i 30 år." 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 

Barnepige 
Jeg hedder Cecilie og er 12 år. Jeg vil meget gerne passe børn. 
Hvis nogen har lyst til at bruge mig som barnepige, så er mit 
tlf. 43 53 82 19 – mobil 22 26 61 38. 
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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 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 
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Børnesiden 
Præmierne 

April 2002 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 
1. præmie / 50 kr. 

 
Katja Larsen 
Resenlund 2 

 
2. præmie / 30 kr. 

 
Charlotte Esbensen 

Daruplund 7 
 

3. præmie / 20 kr. 
 

Oliver Bostrup 
Daruplund 35 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Løsning:  
3 ting der ikke hører hjem-
me i frisørsalonen: 
 
Skistav – terning - bamse 
 

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

Voksensiden 
Præmierne 

April 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
I. Nedergaard 
Daruplund 67 

 
 

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

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
Løsning: 
 
 

 
 

Tillykke til vinderen 
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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 tors-

dag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Daruplund 69 til 
hyggeligt samvær, samt ind i mellem forskellige arrangemen-
ter af enten oplysende eller festlig karakter. 

 
Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimelige 
priser. Kontingentet er 20 kr. pr. måned. 

 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos for-
manden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf. 
tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net 

 
 

     
 

Flaskerensere 
 
Varmemesteren har 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 !!! 
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Månedens 
Avisudklip 

 
Suget fast på flytoilet 

 
OSLO: En amerikansk kvinde behøvede ikke at spænde sik-
kerhedsbæltet på en flyvetur fra Skandinavien til USA, efter en 
højtryk-vakuumskyldning forseglede hende til toiletsædet i det 
transatlantiske fly. 
 
Kvinden har indgivet en klage til SAS, efter den ubehagelige op-
levelse på en af selskabets Boing 767’ere sidste år. 
 
Hun blev suget fast til sædet efter at have trykket på udskyld-
ningsknappen, mens hun stadig sad på toilettet. Det aktiverede 
et system, der rengør toilettet ved hjælp af vakuum, meddelte 
SAS i går. ” Hun kunne ikke komme op selv og måtte blive sid-
dende på toilettet, indtil flyet landede, hvorefter flyteknikkere 
kunne hjælpe hende fri,” fortæller en talskvinde for SAS. ” Hun 
sad fast i temmelig lang tid.” 
 

Kilde: Berlingske Tidende 
 

Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th 

 
 
 

 

Selskabslokalerne 
 

Der er ikke kontorvagt i juli måned, da der holdes ferie. 
Der er kontorvagt igen mandag den 5. august 2002 
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Rheumhus, Albjergparken 4 – tlf. 43 54 11 63 
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Vittigheder 
 
Lærerinden spørger lille Peter:  
"Hvad er 2 + 2?"  
Peter som tæller på fingrene, svarer: "2 + 2 er... øh... 4!". 
"Hvad er så 3 + 3?"  
Peter tæller igen på fingrene: "3 + 3 er.. øh... 6!" 
Lærerinden siger, at Peter ikke må tælle på fingrene, og at han 
skal putte hænderne i lommen. 
Så spørger hun: "Hvad er 5 + 5?"  
Peter: "5 + 5 er... er... 11!" 
 
Så var der melon avleren der havde lidt problemer med, at der 
hver nat kom en flok unger og stjal nogle af hans meloner. 
Da det havde stået på i 2 uger, fik han en god idé til hvordan 
han kunne afholde melon-tyvene fra at stjæle fra hans bed. 
Han satte simpelthen et skilt op med teksten: 
"Én af disse meloner er forgiftede!" 
 

Han gik trygt og roligt i seng den aften, og stod glad op om 
morgnen for at se til sit melon-bed. 
Der manglede ikke nogle meloner, så manden smilte indtil han 
læste hvad der var tilføjet på hans skilt: 
"Ja, og nu er der 2..." 
 
Til køretimen: 
- Du skal vist sætte farten lidt ned. 
- Man må da køre 80 her? 
- Måske, men ikke på fortovet. 
 
Kunden:       Er denne gryde holdbar? 
Ekspedienten: Ja, der er jo håndtag på den! 
 
- Hvor mange blondiner skal der til at lave en chokoladekage? 
- 51, 1 til at lave dejen, og 50 til at skrælle M&M'erne!! 
 
- På hvilken side af en hund er der mest pels? 
- På ydersiden! 
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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 
2. pinsedag er der lukket 

 

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 

 
? 
 

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 

Bloc 
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: Niels Husum, Daruplund 55, Tlf. 43 54 09 80 
Mail: nsh@lundens.net 

Best.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35, Tlf. 43 53 98 76 
Mail: gje@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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