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Redaktørens side 
 
Så kom vi til sidste nummer af Lundexpressen. Det betyder jo 
så, at endelig er det sommer og dejligt vejr! Her sidder redakti-
onen så, i stegende hede på kontoret, og laver dette tykke 
nummer af bladet, så I har lidt at fordrive tiden med i som-
mervarmen. 
 
Husk, at der vil være salg af billetter til BonBon-Land, (se på 
side 6), samt Lundedag der holdes lørdag den 31. august (se 
side 4). Endvidere, er der flere gode tilbud til jer i dette num-
mer. 
 
God fornøjelse med dette blad og rigtig god ferie 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 september. 
 

Conni 
 
 

Næste deadline: 
torsdag den 5. september kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Vi har ekstra kælderrum i 
blok 5 og i blok 15. Der har 
på det sidste været en del 
skrald som bare er sat ud i 
gangen. Dem der lejer kæl-
derrummene har også pligt 
til – når de rydder op – at 
sørge for at det kommer på 
containerpladsen. Det kan 
ikke være rigtigt, at der er 
andre der skal rydde op. 
 
Vi har også nogle unge men-
nesker der bruger vaskeriet 
som ”varmestue”. Torsdag 
aften den 30. maj var der en 
del unge i vaskeriet. De hav-
de også knallert med ind og 
kørte rundt i vaskeriet. Knu-
ste flasker og smed vaske-
pulver rundt i vaskeriet. Vi 
har fundet ud af hvem der 
havde lukket sig ind, og talt 
med forældrene. 
I den forbindelse må afde-
lingsbestyrelsen opfordre 
forældrene til, at passe lidt 
på deres vaskekort. 
Det har nu været nødvendigt 
at opsætte et videokamera i 
vaskeriet. 
 
Når dette læses, så er skral-
derummene i gavlen lukket. 
Der er uddelt nærmere in-
formation til alle beboerne. 

Jeg håber at alle beboerne 
vil hjælpe med, at Lunden 
stadig kan være pæn. 
Derfor, sørg venligst for, at 
storskrald kommer op på 
containerpladsen. 
 
Igen i år har vi, traditionen 
tro, en altankonkurrence. Da 
mange har købt blomster i 
starten af maj, så bliver det 
spændende at se de mange  
flotte altaner, der plejer at 
være i Lunden. Så dommer-
ne kommer på hårdt arbejde. 
 
HUSK at der er Lundedag 
den 31. august på fodbold-
banen mellem blok 5 og 6. 
 
Afdelingskontoret holder 
sommerferie fra den 1. juli til 
tirsdag den 20. august hvor 
der igen er åbent. 
 
Til slut vil jeg ønske alle be-
boerne i Lunden en rigtig 
god sommer. 
 

 
Venlig hilsen 
John 
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Lundedag 
den 31. august 2002 

 
Der bliver arrangeret Lundedag den 31. august 2002 på 

boldbanen mellem blok 5 og 6. 

 

Der vil om eftermiddagen blive arrangeret forskellige ting 

for børnene, bl.a. hoppepude, popcornsmaskine m.m. 

 

Der bliver stillet et telt op med plads til 200 mennesker, 

hvor der kan købes mad. Der bliver også musik og dans. 

 

Såfremt der er beboere der kunne tænke sig at være med 

til noget praktisk arbejde i forbindelse med planlægningen, 

så kontakt venligst Glenda Jensen, tlf. 43 53 98 76, Hanne 

Ilsvard, tlf. 43 54 19 79 eller undertegnede på 43 54 00 30. 

 
Der vil blive omdelt program for dagen, ligesom det vil blive 

oplyst om billetsalg. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
 

Med venlig hilsen 
John 
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Altankonkurrence år 2002 
Vi vil igen i år traditionen 
tro, holde en altankonkur-
rence blandt beboerne i Lun-
den. 
 
I august måned vil dommer-
komiteen gå rundt i Lunden 
og finde de tre flotteste alta-
ner, ligesom der vil være tre 
trøstpræmier. 
 
Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen, så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 
 
Ultimo august vil præmie-
vinderne blive inviteret til en 
forfriskning på afdelingskon-
toret, samt til uddeling af 
præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 

Helge har fået 
ny adresse pr. 
1. juni 2002: 

 
Daruplund 61, 1. th. 

 

Søgemaskine 
 
 
 
 
 
En af de mest brugte søge-
maskiner i Danmark er: 
www.google.com 
 
Så hvis der er noget man ik-
ke kan finde, så prøv den. 
 
 
 

Efterårets bankospil: 
I selskabslokalerne, D. 69 
 
Der er 10 gennemgående 
spil, samt 2 ekstra spil. 
 
Dørene åbnes kl. 13:00 
 
Søndag den  8. september 
Søndag den 13. oktober 
Søndag den  3. november 
Søndag den  8. december  
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Bustur til BonBon-Land 
 
Igen i år går turen til Holme Olstrup, for Lundens børn og de-
res familie. Denne gang starter vi lidt før og kører senere hjem, 
så der skulle være en chance for, at nå de fleste forlystelser 
mere end en gang.  
 
Det bliver lørdag den 24. august, kl. 8.30, at busserne kører 
fra P-pladsen ved postkassen, (Resenlund 12 – 14) 
og busserne kører fra BonBon-Land igen kl. 17.30. 
 

Der må ikke ryges i busserne. 
 
Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, Daruplund 29: 
 
Tirsdag den 25. juni kl. 18:00 – 19:00 
Søndag den 04. august kl. 19:00 – 20:00 
Søndag den 11. august kl. 19:00 – 20:00 
 

Da vi har fået tilskud til denne tur fra Lundens Venner, 
samt fra overskuddet ved blomstermarkedet, er billetpri-

sen nedsat til: 
 

Voksen, 15 år - ?: Kr.: 80,00 
Børn, 1år – 14 år: Kr.:  40,00 

  
Børn kun ifølge med voksne. 

 
Har du ikke mulighed for at få købt billetter på de angivne da-
toer, er du velkommen til at ringe og forudbestille dem hos: 

Conni: 43 54 67 82 eller John: 43 54 30 00  
 

Vi håber, at se rigtig mange af jer igen i år. 
 

På Børnefestkomitéens vegne 
Conni 
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Sadolin Glostrup 
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 

 
 

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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Held og 
lykke! ♣ 

Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
5. september 2002, klokken 16:00 
 

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr.
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Voksen opgave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du kan løse opgaven, er du med i lodtrækningen om 2 
flasker vin. 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den  
5. september 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:____________________

Held & 
lykke
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Fodboldturnering 
 
De 8 boligafdelinger afholder igen ”BS-Cup” i fodbold lørdag 
den 17. august 2002 kl. 10:00 på Langbjergskolen. 
 

Der spilles i følgende grupper: 
 

7 – 9 år 
10 – 13 år 
14 – 17 år 

18 år og derover 
 

Holdstørrelse: 7 – 10 spillere 
 

Alle kampene foregår på 7-mands baner. 
Blandede pige- og drengehold er tilladt. 

Voksne kan også deltage 
I skal selv sørge for spilletøj. 

 

Sådan gør du hvis du vil deltage: 
 

Saml 7-10 af dine kammerater fra din blok (eller omliggende 
blokke) og udfyld nedenstående seddel (navn på alle holddel-
tagerne skrives evt. på bagsiden, eller på en vedhæftet seddel ) 
og afleveres på afdelingskontoret, Daruplund 29. 
 

Man kan også tilmelde sig individuelt, så vil vi sammensætte 
hold af de tilmeldte. Aflever nedenstående seddel på afdelings-
kontoret. 
 

Det er gratis at deltage  –  tilmelding senest den 4. aug. 2002 
---------------------------------------------------------------------------- 

Tilmeldingskupon 
 

 Sæt kryds hvis det er et hold - Husk navne på alle holddel-
tagerne (vedlagt på en seddel). 
 
 

Navn _________________________________Aldersgruppe:________ 

Adresse ______________________________Holdfarve:____________ 

Telefon _______________________________Antal deltagere:______ 
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Gode råd på nettet: www.onun.dk 
 

Hvordan indstiller jeg uret på min computer? Hvordan gemmer jeg 
et billede fra Internettet? Hvordan sender jeg billedet i en e-mail? 
Hvordan gemmer jeg et Word-dokument som en hjemmeside? 
 

Disse spørgsmål og mange andre kan du få svar på her - vi viser 
dig præcis, hvordan du skal gøre på skærmen. Alle vores tips og 
tricks er lavet som små videoklip, kaldet lektioner. Alt hvad du be-
høver er en internetcomputer. 
 

Foreløbig er der mere end 70 onlinelektioner på siden, så der bur-
de være nogle små guldkorn til alle – også de, der tror, de ved alt 
om computere. 
 

Siden er gratis at bruge for private – dog skal man registrere sig på 
siden og finde sig i at blive eksponeret for annoncer. Men hvis man 
kan lære noget nyttigt, er det jo en lav pris at betale. www.onun.dk 
 

Hygge på altanen
Nu kommer de dejlige efter-
middage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på altanen 
og ha’ det rart. 
 

Husk derfor på, at det jo ik-
ke er sikkert at din nabo, el-
ler genbo, er vild med di-
skomusik, der drøner ud 
over bebyggelsen. 
 

Dæmp dit stereoanlæg bare 
lidt ned, sig det også til bør-
nene, hvis de er alene 
hjemme om eftermiddagen. 
Husk på: Vi skal ha’ det rart 
alle sammen, og især med 
hinanden. 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

Månedens Avisklip 
Spiste fugl til 59.000 kr. 

 

Sult kan være en svær stør-
relse at have med at gøre – 
og en 50-årig vagabond fra 
Novosibirsk så ingen anden 
udvej end at føje den tomme 
mave, da han havde chan-
cen. Uheldigvis for ham, var 
fuglen, som han ifølge politi-
et stjal fra den lokale zoolo-
giske have og senere gna-
skede i sig, en yderst sjæl-
den japansk trane. Fuglen 
findes i blot 200 eksemplarer 
i zoologiske haver i Europa 
og vurderes til kr.: 59.000 
Kilde: Berlingske H.F. 
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Sankt Hans Aften i 
Middelalderlandsbyen 
 
Søndag den 23. juni 
kl. 17.00 – 23.00 
 
Program: 
 

kl. 17.00 
Landsbyen åbner med arbej-
dende værksteder og ”Øgle-
gøglerne” underholder bør-
nene 
 

kl. 18.30 
Middag – pris 60 kr.. Tilmel-
ding på Brøndby Strand Bib-
liotek eller på tlf. 2163 
9203/4343 5962 senest den 
18. juni. 
 

kl. 19.30 
Underholdning med middel-
alderorkestret ”Ranild” og 
”Øglegøglerne” 
 

 
 

kl. 21.30 
båltale og midsommervise 
 

kl. 21.45 
bålet tændes 
 

kl. 23.00 
aftenen slutter 
 

Gratis adgang. 
Arrangør: Kulturelt udvalg i 
Brøndby og Middelalder-
landsbyen 
 

Sted: Middelalderlandsbyen, 
Kettehøjvej 11, Brøndby 
Strand. 
 
 
 
 

Ulovlig cykelkørsel 
 
Vi skal henstille til alle, der 
benytter fortovene i bebyg-
gelsen som cykelsti om, at 
holde op med dette. 
Vi skal også henstille til for-
ældre, at gøre deres børn 
opmærksomme på, at forto-
vet er for gående. 

 
Mange forældre lader deres 
mindre børn trygt færdes 
nede, idet der i området kun 
er trafik af cykler og de hører 
til på den dertil indrettede 
cykelsti. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2002 
tirsdag den 30. april 2002 

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

Husum, Erik Ilsvard, Bent Pedersen og Birthe Ket-
terle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 
underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetoversigt for 1/10-01 – 31/3-02. Blev taget til ef-

terretning. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Intet. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Intet. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 16. april 2002 
6-2 Kontorvagt den 30. april 2002 

Vagtskemaerne blev gennemgået. 
6-3 Kontorvagt den 14. maj 2002 – John. 
6-4 Kontorvagt den 28. maj 2002 –  Birthe. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 7. maj. Indkaldelse og forslag blev 

gennemgået. 
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7-2 Møde med klubberne den 16. april. Referat er udsendt. 
Blev gennemgået. 

7-3 Referat fra repræsentantskabsmøde blev taget til efter-
retning. 

7-4 Ejendomsvurderingen. Oversigt blev taget til efterret-
ning. 

7-5 Notat om salg af afd. 94-1 og 94-2. Børneinstitutioner 
Lysedammen 42 og Brøndbytoften 15 A. Brøndby 
Kommune ønsker at købe de to institutioner af organi-
sationen. Punktet blev taget til efterretning. 

7-6 Referat fra Miljørepræsentantskabet blev taget til efter-
retning. 

7-7 Møde om BS-hjemmeside blev taget til efterretning. 
7-8 Referat fra evaluering af Byudvalgsarbejdet blev taget 

til efterretning. 
7-9 Referat fra De8 møde den 15. april blev taget til efter-

retning. 
7-10 Generalforsamling i Børnenes Rejsebureau blev taget til 

efterretning. 
7-11 Møde i Dialoggruppen den 29. april blev taget til efter-

retning. 
7-12 BL-info om lønsum blev taget til efterretning. 
7-13 Takkekort fra varmemester Gert (afd. 90) blev taget til 

efterretning. 
7-14 Lejerbo kongres blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Skrænt mellem Lunden og Maglelund. Lejerbo tager en 

forhandling med Tranemosegårds boligselskab. 
8-2 Ejendomsfunktionær fratræder den 31.7.02. 
8-3 Dispensation for varmemålere udløber den 1.9.02. Vi 

ansøger om at få den fornyet. Regionskontoret udarbej-
der rapport til ansøgning. 

8-4 Vaskekort, der er gået i stykker (misligholdelse), betales 
af lejeren. Nyt vaskekort koster 100 kr. 

8-5 Dør til lejlighed i blok 8 – Sagen er gået til Lejerbo. 
8-6     Barnevognsrum i blok 8 – D.39. Der ansøges om hen-

stillet børnecykler og udendørs legetøj. Af principielle 
grunde kan der ikke gives tilladelse at henstille den 
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slags i barnevognsrummet. John skriver et svar til an-
søgerne. 

 Renè undersøger, om bænk ved Daruplund 39 skal bi-
beholdes 

8-7 Parkering ved blok 2 og 3. John har skrevet et opslag 
til beboerne i blok 2 og 3, om at der ikke foreløbig fore-
tages noget. 

8-8 Sikringskælderen i blok 5. Indehaverne tilskrives om 
oprydning. Det er ikke tilladt at henstille storskrald 
m.m. i kældrene. 

8-9 Blomstermarked den 4. maj. 46 beboere havde bestilt 
blomster. 

8-10 Kunst i Lunden. Juletræet ved Daruplund 29 skal fæl-
des på grund af råd. Vi har fået tildelt 25.000 kr. af Le-
jerbos Kunstfund, som er tiltænkt til et fx springvand. 

8-11 Ulovlig antenne i Blok 1 – sagen er oversendt til Lejer-
bo. 

8-12 Der starter nyt rengøringsfirma for rengøring af opgan-
gene den 1. juni 2002. 
Der er skrevet seddel på ulovligt henstillede biler ved 
blok 1 og 16, da traktoren ikke kan komme forbi. Det 
har allerede hjulpet. 

 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Klage fra beboer i blok 6 over genbo, der bruger bore-

maskine om søndagen. Oplysningerne var fejlagtige. 
9-2 Klage fra beboer i blok 10 over støjende adfærd fra un-

ge mennesker, der spillede fodbold og larmede med 
knallert om nattet. Der afholdes møde med forældrene. 

 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Intet 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 14. maj 2002. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat af afdelingsmøde 
tirsdag den 7. maj 2002 

 
 
Formanden John Frimann bød velkommen og takkede for det 
fine fremmøde. 54 lejemål var repræsenteret. 
 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Charles Ørntoft blev foreslået og valgt. 
Afdelingsmødet er indkaldt ved brev, der er husstandsomdelt 
den 29. marts 2002. Beretning, regnskab, budget og forslag er 
husstandsomdelt den 28. april 2002 og erklærede Afdelings-
mødet for lovligt indkaldt. Herefter blev dagsordenen god-
kendt. 
 
 
Pkt. 2. Valg af stemmeudvalg. 
Hanne Ilsvard, Erik Ilsvard samt Marianne Engsig blev udpe-
get. 
 
 
Pkt. 3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning. 
Beretningen var uddelt på forhånd, og John Frimann opsum-
merede med følgende bemærkninger: 
 
Vort årsregnskab for 2000 - 2001 viser desværre et underskud 
på kr. 342.995. Dette skyldes stigende udgifter til Vandafgift, 
Renovation og Forsikringer. Desuden er der yderligere henlagt 
ekstraordinært kr. 214.384 til imødegåelse af tab på uerholde-
lige fraflyttede beboere. Der udover passer vores budgettal 
stort set. Årsregnskabet er godkendt af Lejerbo Brøndby den 
26. marts. 
 
Huslejen i Lunden udgør pr. 1. oktober 2001 et gennemsnit på 
kr. 513,86 pr. m2 pr. år. I vores “søster”-afdelinger i Holte be-
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taler man ca. 589 kr. pr. m2 pr. år og i  Ølby Lyng betaler man 
ca. 635 kr. pr. m2 pr. år. 
 
Vore revisorer har tidligere i deres revisionspåtegning anført, 
at der ikke er henlagt midler nok til at dække de kommende 
års vedligeholdelse. I budgetforslaget 2002 – 2003 er der afsat 
et beløb på kr. 55,64 pr. m2. Vi har nu nået det mål, som er 
blev påtalt tidligere. 
 
På sidste års afdelingsmøde blev det vedtaget, at vi skulle byg-
ge vores aktivitetslokaler i Daruplund 21 om til en ældrebolig. 
Vi har også haft et uformelt møde med Socialforvaltningen, og 
de var umiddelbart interesseret at vi lavede en lejlighed for æg-
tepar/samboende. Vi er i gang med at få udarbejdet tegninger 
og overslag på byggeomkostninger. 
 
Vi har fået nye vaskemaskiner og tørretumbler. Vi har haft en 
forhandling med Lejerbos administration og det er lykkedes at 
få nedsat administrationsgebyret med 25 øre. Afdelingsbesty-
relsen besluttede efterfølgende at nedsætte priserne med 25 
øre. 
 
I løbet af maj bliver vores containergård færdig, således at det 
er muligt at overholde det pålæg, vi fik fra Brøndby Kommune. 
I juni opsatte Brøndby Kommune nye glas- og papirkuber. 
Disse bliver snart vendt 900. Røde Kors vil opsætter en tøjcon-
tainer. 
 
Vi har stadig et godt beboerblad, der har fungeret i ca. 30 år, 
men vi kan godt bruge flere indlæg fra beboerne. 
 
 
Vores ”udvalg” Børnefestkomitéen, Ældre-caféen og Lundens 
Venner fungerer godt, det er rart at se at der er mange med i 
arrangementer. 
 
Vi har fået ny bestyrer – Glenda Jensen i selskabslokalerne. 
Glenda har taget forskellige initiativer, så en del ting er blevet 
endnu bedre, bl.a. er der indført kontortid hver mandag, hvor 
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både udlejning og afregning sker, ligesom man kan få en lille 
rundvisning. 
 
Efter forhandlinger med Telia lykkedes det at få nedsat vores 
telefonpris med 31 kr. pr. måned til kr. 119,00 inkl. moms. 
Tele Danmark abonnement er på 340 kr. pr. kvartal eller 
113,33 kr. pr. måned. Det betyder, at hvis man ringer for mere 
end 5,66 kr. pr. måned til fastnet telefoner, så kan det betale 
sig at tilmelde sig Lundens telefonsystem. 
Telia og BL lavede en aftale om, at Telia ville betale et tilskud 
til kabling til dem, der indgik en telefon- og internetaftale. Ef-
ter forhandlinger med Telia fik vi i december ”udbetalt” kr. 
618.000 til nedbringelse af vores kablingsgæld. Vi forlængede 
vores kontrakt med 3 år. 
 
Vi er efterhånden ved at være færdige med vores antennegæld. 
Den er betalt færdig med udgangen af november 2002. Anten-
nebidraget blev nedsat med 6 kr. til 145 kr. pr. måned pr. 1. 
januar som tidligere lovet. 
 
Blomstermarked bliver holdt den 4. maj 2002 i hele Brøndby 
Strand. Der var 46 beboere der havde sendt bestillingsseddel, 
hvilket er ca. 14% af lejemålene. Men man var nede og købe 
både 2 og 3 gange. Der var en omsætning på ca. 24.000,- og et 
overskud på knap 3.000,-. 
 
Hos Boligorganisationen Lejerbo Brøndby skete der et genera-
tionsskifte, idet Leif Refdahl, Børge Petersen og Kjeld Sørensen 
trak sig tilbage. Man valgte de 3 afdelingers formænd ind i Or-
ganisationsbestyrelsen. 
 
Vi skal følge vores dispensation for opsætning af varmemålere, 
der udløber i september 2002. Hvis vi ikke kan få dispensation 
igen, så skal vi overveje at sætte vandmålere op samtidig. 
 
Vores store traktor er ca. 16½ år gammel. Vi har fået et virke-
lig godt tilbud på den gamle traktor, så afdelingsbestyrelsen 
har besluttet at fremrykke købet af en ny. 
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Vi vil også følge debatten om ”salg” af almene boliger. 
 
Herefter var der diverse spørgsmål vedr. containergården, sne-
rydning samt varmemålere,  vandmålere og parkeringspladser. 
 
Leif Refdahl efterlyste tegninger over containergården med 
henblik på at se, hvor indgangene var placeret samt en folder 
over, hvad man må smide i skakterne. 
John svarede at containergården var vedtaget på sidste års af-
delingsmøde. Brøndby Kommune har lavet en folder om hvad 
der må smides i skakten, den kommer ud. 
 
Connie Kracht spurgte, hvem der fjerner evt. sofaer i kælder-
gangene. 
 
Der var ligeledes diverse spørgsmål om den nye traktor. Vi 
havde fået et godt tilbud på udskiftning af den gamle og slog 
til, da vi havde lagt penge til side. 
 
Beboer efterlyste flere P-pladser til campingvogne, men vi har i 
forvejen problemer med tilstrækkelige P-pladser til personbiler. 
 
Beboer klagede over affald i kælderen D 21 samt dybfryser i 
barnevognsrum D 39. 
 
Beboer i D 71 klagede over henstillede cykler, som aldrig blev 
brugt. 
 
Herefter blev beretningen godkendt ved håndsoprækning. 
 
 
Pkt. 4. Orientering om årsregnskabet 
for 1.1o.2000 til 30.9.2001. 
Vort årsregnskab viser desværre et underskud på kr. 342.995 
(side 3). Dette vil blive afviklet over 5 år. 
 
Underskuddet skyldes stigende udgifter til Vandafgift, Renova-
tion og især Forsikringer (ca. 140.000). Det er under ”Offentli-
ge og andre faste udgifter” det går galt (side 2 – 113.9). Desu-
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den er der yderligere henlagt ekstraordinært kr. 214.384 (side 
2 – 124.8) til imødegåelse af tab på uerholdelige fraflyttede be-
boere. 
Resten af regnskabet passer stort set med budgettet. 
 
Der er brugt en del mindre på planlagt og periodisk vedlige-
holdelse og fornyelse (konto 116). Det skyldes containergården 
ikke blev færdig i sidste regnskabsår, men pengene er overført 
til indeværende år. 
 
Der er brugt ca. 290.000 til istandsættelse ved fraflytninger 
(konto 117), men beløbet er dækket af henlæggelser. 
 
Og så har vi haft en del ekstra renteindtægter (konto 202). 
 
Årsregnskabet blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 5. Godkendelse af budget 
for 1. oktober 2002 til 30. september 2003. 
Budgetforslaget er gennemgået meget kritisk af afdelingsbesty-
relsen og varmemesteren sammen med Lejerbo. Det har bevir-
ket, at der på henlæggelser er foretaget nogle omrokering. 
 
Som man kan se så er der i budgettet indregnet en gennem-
snitlig huslejeforhøjelse på kr. 10,79 pr. m2 pr. år, hvilket er 
2,1 %. 
 
Der er et skema så man kan se hvordan huslejeforhøjelsen 
fremkommer. De største poster er Ejendomsskatter, vand re-
novation, forsikring, el-forbrug mv. på 3,38 kr. Derefter er der 
variable udgifter der omhandler Lønninger, rengøring alm. 
vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse, fælles vaskeri og di-
verse udgifter på -2,03 kr. Desuden er der henlæggelser på 
2,77 kr. 
 
Vi henlægger 137.000 kr. pr. år.  (Konto 101.2). Loven siger at 
vi skal have et kvartals prioritetsydelser – hvilket er 1.982.000 
kr. stående inden 2009. Vi har allerede afsat kr. 1.024.302,00. 
I budgetforslaget er der afsat til henlæggelser 55,64 kr. pr. m2 
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(konto 120). Vi har nu nået det mål, som er blev påtalt tidlige-
re. Istandsættelse ved fraflytning er nedsat til 9,23 kr. pr. m2 
(konto 121). Der har i gennem en årrække blevet lagt lidt for 
meget til side, men vi skal regne med, at den igen skal op på 
omkring 13,00 kr. 
 
Huslejen i institutionerne er stort set den samme i.h.t. til kon-
trakt. Vi står også for vedligeholdelsen. 
 
Vores store traktor er ca. 16½ år gammel. Den står på investe-
ringsplanen til udskiftning i år 2005. Vi har fået et virkelig 
godt tilbud på ca. kr. 58.000 for den gamle traktor, så afde-
lingsbestyrelsen har besluttet at fremrykke købet af en ny. 
 
Der er også afsat et beløb til legepladser, da de hvert år skal 
have et eftersyn, og dermed kommer der også nogle reparatio-
ner. 
 
Antennebidraget er nedsat 1. januar til 145,00 pr. mdr. – Vi 
håber at det kan holde til udgangen af 2003. Gæld betalt med 
udgangen af september 2002. 
 
Budget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 
 

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag. 
1. Connie Kracht havde stillet forslag om yderligere varme i lej-
lighederne, 
2. Henstilling om, at biler ikke bliver parkeret ind over fortov 
samt 
3. Ønske om forbedret snerydning. 
 

Delforslag 1: Helge Frederiksen kommenterede med, at vi 
burde have varme i opgangene, samt at man ønsker 23o i lej-
lighederne. 
 

John foreslog, at vi måtte afvente resultatet om opsætning af 
varmemålere og udsætte spørgsmålet om højere temperatur til 
sagen om dispensation er afklaret. Der vil så blive indkaldt til 
et ekstraordinært afdelingsmøde 
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Michael Skjalm ønskede pristilbud på isolering af ydervægge 
såvel inden som ude. 
 

Vi blev pålagt at undersøge udgifterne ved: 
Isolering af ind- eller ydervægge. 
Varme i opgangene. 
Temperaturstigning 1 og 2 grader. 
 
Delforslag 2 bliver sat i Lundexpressen. 
 
Delforslag 3: Vi håber, at det varer længe, før vi får så umulig 
en vinter igen, men vi prøver at gøre stierne så farbare som 
muligt fremover. 
 
 

Pkt. 7. Valg af medlemmer til Afdelingsbestyrelsen. 
 
 a. Formand (for 2 år): John Frimann blev genvalgt. 
 
  Bestyrelsesmedl. (for 2 år): Glenda Jensen blev valgt. 
 
   René Sahlberg fik 37 stemmer, 
   Connie Kracht fik 15 og 
   Glenda Jensen fik 43. 
 
 b. Bestyrelsessuppleant: Preben Hansen blev valgt 
   som 1. suppleant. 
   Erik Ilsvard blev valgt 
   som 2. suppleant. 
 
   Erik Ilsvard fik 63 stemmer, 
   René Sahlberg fik 34 og 
   Preben C. Hansen fik 66. 
  
c. Revisorer: Martin Saaby Jensen blev 
   genvalgt. 
   Jette Jensen blev valgt. 
 
d. Revisorsuppleant: Henning Nielsen blev valgt. 
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Pkt. 8. Eventuelt. 
Leif Refdahl meddelte, at Organisationsbestyrelsen har et 
overskud på 43.ooo kr., som han foreslog brugt til vandreser-
voirer, P-pladser m.m. 
 
Der henstilles til de beboere, der har flere biler, om at parkere, 
hvor der er bedre plads, eksempelvis langs Esplanaden ved 
blokkene 11 – 14. 
 
John meddelte, at Lejerbos kunstfond har bevilget 25.000 kr., 
som tænkes brugt til en eller anden form for kunst til erstat-
ning af juletræet ved D. 29. 
 
Kuberne bliver flyttet ved blok 2, så der bliver 1 P-plads mere. 
 
Der vil blive indkaldt til beboermøder i efteråret med henblik 
på at behandle målsætninger i Lejerbo. 
 
Der vil også blive afholdt indflyttermøder for nye lejere. 
 
Frederik Bøgeskov takkede for de år, han havde være med 
 
René takkede for samarbejdet i bestyrelsen. 
 
John takkede herefter dirigenten, bestyrelsen samt René for 
den tid, han havde deltaget i bestyrelsesarbejdet. 
 
 
  Refereret af Birthe Ketterle 
 
  Charles Ørntoft     / John Frimann 
  Dirigent   afdelingsformand 

--------------------------------- 
Hvad folk har sagt i retten, ord for ord, under ed: 
Q: Betjent, da du stoppede den tiltalte, blinkede dine røde og blå lys så? 
A: Ja. 
Q: Sagde den tiltalte noget da hun steg ud af sin bil? 
A: Ja, hr. 
Q: Hvad sagde hun? 
A: "Hvilket diskotek er jeg på?" 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2002 
tirsdag den 14. maj 2002 

 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, Niels 

Husum, Preben Hansen, Bent Pedersen og Birthe 
Ketterle. 

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 
underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 
1-2 Konstituering: Blev godkendt med enkelte 

justeringer. 
1-3 Forretningsorden for bestyrelsen: Blev godkendt 

med enkelte rettelser. 
 

Pkt. 2 Regnskab 
 Intet. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
 Intet. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
 Intet. 
 
Pkt. 5 Husdyr 

Intet. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-5 Kontorvagt den 14. maj 2002 

Vagtskemaer blev gennemgået. 
 
6-6 Kontorvagt den 11. juni 2002: Helge 
6-3 Kontorvagt den 25. juni 2002: Niels 
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Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 7. maj 2002. Mødet blev drøftet og 

blev taget til efterretning. 
7-2 Blomstermarked den 4. maj 2002. Overskuddet på kr. 

2.982 vil givet til Børnefestkomitéen i forbindelse med 
turen til Bon-Bon Land den 24. august 2002. 

7-3 Målsætninger i Lejerbo tages op efter sommerferien. 
7-4 Ansøgning om afholdelse af bankospil i foråret 2003: 

Godkendt. 
7-5 Tilbud om kursus angående psykisk syge. Hovedsage-

ligt beregnet for Funktionærerne og varmemesteren, og 
de fleste har været på sådan et kursus. 

7-6 Tur til Skånes Dyrepark. Kun ca. 18 personer tilmeldt 
fra Lunden. 

7-7 Ansøgning til Byudvalget om Kulturweekend blev taget 
til efterretning. 

7-8 Tilbud om åbent hus i sprogcenter blev taget til efter-
retning. 

7-9 Referat fra kvarterløftmøde den 24. april om seniorboli-
ger blev taget til efterretning. 

7-10 Møde i De 8 den 13. maj/BS-Cup. Vi efterlyser kon-
taktmænd og spillere i Lundexpressen. 

7-11 Nyhedsbrev fra BL – 9. kreds blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Dør til lejlighed i blok 8. Sagen er overgået til Lejerbo. 
8-2 Badeværelse i blok 15. Sagen er overgået til Lejerbo. 
8-3 Indgangspartier er ikke god mere. Tilbud er indhentet – 

kr. 16.000,00 pr. dør. Henlægges til vi har nogle penge. 
8-4 Ulovlig opsat antenne i blok 1. Beboer tilskrevet fra Le-

jerbo. 
8-5 Opsætning af skilt med Daruplund 1-71 ved blok 2. 

Birthe indhenter tilbud fra kommunen. 
8-6 Indkøbsvogne ved blok 1. Funktionærerne er trætte af 

at bringe ulovligt medbragte indkøbsvogne til gen-
brugspladsen. Beboeren tilskrives. 

8-7 Låse i barnevognsrum udskiftes efter tilbud. Det koster 
næsten 13.000 kr. at udskifte låsene til smæklåse, men 
arbejdet sættes i gang. 
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8-8 En beboer i blok 16 har anmodet om fjernelse af bom 
mod sti ved blok 1. Vi besluttede at bibeholde de, da 
der ellers kan opstå farlige situationer.  

8-9 Køkken i blok 14. Der kommer en nyt oplæg. 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Klage fra beboer over anden beboer i blok 8 er gået vi-

dere til Lejerbo. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-2 Intet 
 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. juni 2002. 
 
 

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 
 

 
 

 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret holder 
lukket i juli og noget af au-

gust måned. 
 

Vi åbner igen: 
Tirsdag den 20. august. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig 
god og varm sommer. 

 

Bestyrelsen

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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AFD. 157 – BESTYRELSESLISTE M.M.: 
Afdelingsformand: 
John Frimann Tlf. 43 54 00 30 
Daruplund 63, 1.th. Mobil 29 72 00 30 
Mail: jf@lundens.net 
Næstformand & Kasserer: 
Helge Sparlund Tlf. 43 54 54 13 
Daruplund 61, 1.th. Mobil 29 72 54 13 
Mail: hs@lundens.net  
Sekretær: 
Birthe Ketterle Mobil 28 44 72 05 
Daruplund 67,3.th. Tlf. 43 54 71 05 
Mail (arb.): bke@brondby-kom.dk 
Bestyrelsesmedlem: 
Niels Husum Tlf. 43 54 09 80 
Daruplund 55, 3. tv. Mobil 27 49 96 06 
Mail: nsh@lundens.net 
Bestyrelsesmedlem: 
Glenda Jensen Tlf. 43 53 98 76 
Daruplund 35, 2. tv. Mobil 22 20 26 04 
Mail: gje@lundens.net 
1. suppleant: 
Preben C. Hansen Tlf. 43 54 32 93 
Daruplund 15, 3. th. Mobil 20 92 26 16 
Mail: pch@lundens.net 
2. suppleant: 
Erik Ilsvard Tlf. 43 54 19 79 
Daruplund 67, 3. tv. Mobil 21 29 24 39 
Mail: ilsvard@lundens.net   
Revisor: Tlf. 43 53 51 04 
Martin Saaby Jensen, Daruplund 57, 3. mf. Mobil 28 57 59 87 
Revisor: Tlf. 43 73 03 35 
Jette Jensen, Daruplund 17, 3. th. Mobil 20 23 03 35 
Revisorsuppleant: 
Henning Nielsen, Daruplund 39, 1. tv. Tlf. 43 53 08 87 
Redaktør: 
Conni Sparlund Tlf. 43 54 67 82 
Resenlund 2, 1. tv. Mobil 29 72 17 86 
Mail: cs@lundens.net 
Varmemester: 
Bent Pedersen Tlf. 43 73 99 82 
Resenlund 18 Fax 43 53 59 51  
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 UDVALG M.M.: 
Næstformand: Helge 

Sekretær: Birthe – Niels 

Kasserer: Helge 

IT: Helge – John 

Hobbyrum: John – Niels 

Husdyr: Glenda 

Campingpladser: Glenda 

Legepladser: Birthe – Niels – Bent 

Selskabslokaler: John – Helge 

Lejerbo m.m.: John – Helge 

Love & Cirkulærer: Birthe 

Styregrup. Integration: Niels 

Miljørepræsentantskab: Niels 

De 8 John 

Byudvalget John 

Børnenes Rejsebureau Niels 

Repræsentantskabsmedlem. Bestyrelsen + 1. suppl. 
 
 

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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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 

Maj 2002 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Line Elvang 
Daruplund 49, 3 th. 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Bojan Stankovic 
Daruplund 43, 1 tv. 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Benjamin Hansen 
Daruplund 69, 2 th 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Løsning:  

Tillykke til vinderne. 
 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Maj 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
Grethe Christensen 
Daruplund 43, 3 tv. 

 
 

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

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
Grethes Løsning: 
   3 Heste = 45 kr. 
  41 Grise = 41 kr. 
  56 Kyllinger =14 kr. 
 
I alt dyr: 100 
 
I alt kr.: 100 
 

Tillykke til vinderen, som 
kan hente præmien på kon-

toret i åbningstiden. 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Revideret den 3. juni 2002 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbe-

styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th  009 Engsig 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Ridal 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R  6 2tv 003 Hulkvist 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D  1 3th 027 Hansen 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D 3 2th 033 Kristiansen 1 hund 
D  3 3tv 034 Petersen 1 hund  
D  3 3th 036 Ørntoft 1 kat  
D 5 3tv 041  Larsen 1 hund 
D  7 1tv 043 Molin 1 kat 
D  7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hund 
D  7 3th 048 Andersen 1 hund 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D  9 3tv 055 Madsen/Lassen 1 hund 
D 11 2tv 060 Schreiber 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
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D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Ibsen 1 hund 
D 15 2th 075 Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1th 080  Madsen 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 19 1tv 085 Bøgel 1 hund 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 1tv 091 Junker 1 hund 
D 21 2tv 094 Jensen 1 kat 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 25 2tv 108 Nielsen 1 hund 
D 27 1th 114 Aasøe 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1tv 121 Kristensen 1 kat 
D 29 1th 122 Andersen 1 hund 
D 29 2tv 124 Ramsing 1 hund 
D 33 2mf 137 Demirci 1 hund 
D 33 3tv 139  Simonsen 1 kat 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 2th 151 Rohde 1 kat 
D 39 1th 156 Jørgensen 1 kat 
D 39 2tv 157  Pedersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1tv 163 Aastradsen 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D 45 1mf 176 Høpfner 1 hund 
D 45 1th 177 Madsen 1 kat 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 2th 187 Haastrup 1 hund 
D 47 3tv 188 Olsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
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D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 49 3th 195 Elvang 1 kat 
D 51 1tv 196 Mortensen 1 hund 
D 51 1th 198 Olsen 1 kat 
D 53 1tv 205  Madsen 1 kat 
D 53 3tv 209  Dornø/Samsing 1 kat 
D 53 3th 210  Mørup/Page 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Sørensen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2tv 295 Jensen 1 hund 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 10 3th 300 Johansen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 12 3th 291 Jensen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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Mini-golf i Esplanadebunden 
 

 
Legeplads, skulpturpark eller mi-
nigolfbane. Mest det sidste, men 
noget af det hele. Minigolfbanen i 
Brøndby Strand er snart en reali-
tet. 
 
Landskabsarkitekten Finn 
Andersen, der har flere 
smukke minigolfbaner bag 
sig, er bagmanden bag an-
lægget af denne eller disse 
baner, der kendetegnes ved, 
at de slet ikke ligner mini-
golfbaner i den traditionelle 
forstand. Der er ikke blik el-
ler træværk. Her er der na-
turmaterialer i solide udfø-
relser, der kan holde til lidt 
af hvert. Noget som man ik-
ke slår i stykker, men som 

man slår sig på, hvis man 
prøver at lave hærværk. 
 
Men hvorfor skulle man i det 
hele taget det. På tegnebor-
det, og de eksempler vi har 
set, er det mere en skulptur-
park og naturlegeplads det 
ligner, end en minigolfbane. 
 
Udskudt mange gange 
De 12 baner der skal bygges, 
består af granit, træ og græs, 
bl.a. er bane nr. 1 en flad 
granitsten, der er udslags-
sted, eller teested, herefter er 
det over græsset, med de 
forhindringer, der ligger i 
dette, til hullet, der er boret 
ned, også i en granitblok. 
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Til hver bane regnes det 
med, at der skal bruges gen-
nemsnitlig en ton granit, så 
der er noget løfte- og grave-
arbejde, der skal gennemfø-
res, inden banerne står fær-
dige. Projektet har været ud-
skudt adskillige gange, men 
nu er det sikkert, at banerne 
er færdige inden industriferi-
en, der begynder den 1. juli. 
Så hvis man vil se, hvordan 
minigolfbaner anlægges, så 
er uge 26 (24-30 juni) et godt 
bud på at gå en tur i Espla-
nadebundens østlige ende. 
 
Hvordan og hvem 
Banerne er indrettet efter at 
man skal kunne spille, 
hvornår man har lyst, så 
længe vejr og lys tillader det. 
 
I denne sommertid kunne 
det blive en udflugt med 
madkurv og familieturne-
ring, hvis man altså selv har 
køller og bolde hjemme. 
Man skal købe den kølle, der 

hedder en putter, har vi fået 
at vide. Ellers vil det være et 
oplagt emne til at starte en 
ny forening på. Man kan dri-
ve det vidt, og der holdes og-
så mesterskaber i minigolf. 
 
Girafcontaineren der står 
ved siden af, kan bruges til 
redskabsopbevaring, og vi 
ved at Annette Hestlund fra 
det boligsociale team har fle-
re ideer om, hvordan dette 
kan organiseres. 
 

Bjørn Petersen 
 
 
 
 

 
 



38 

Læserbrev 
 
Er jeg for pylret? 
Min 6 årige søn, som har 
haft det lidt svært med at 
komme ned på legepladsen 
”Skibet”, ville endelig på eget 
initiativ, men med min følge, 
ned og lege. Han kom i leg 
med et par piger, som havde 
fundet en fold- ud kniv på 
legepladsen.( Senere fortalte 
hun, at hendes bror på 9, fik 
lov at gå med kniv. Hvis det 
er rigtigt, skræmmes jeg.... ) 
 
Da jeg var gået op, og senere 
kiggede ned på legepladsen, 
for at se om alt var vel, så jeg 
en dreng smide med en fla-
ske. Tænk hvis den havde 
ramt en i hovedet? 
 
Så tænkte jeg: Os voksne, 
må sgu være lidt mere be-
tænksomme med efterladen-
skaber og holde øje med 
hvilket "legetøj", vores unger 
går med. Bagefter irriterede 
det mig, at jeg ikke havde 
taget den kniv med mig, i 
stedet for at formane pigerne 
om, at gå hjem til deres for-
ældre med den. 
Min nysgerrighed, efter 
hvordan min søn gebærder 
sig blandt andre børn, gjorde 
så, at jeg fik hørt ud ad vin-

duet, at kniven var forsvun-
det. Pigerne og min søn, tro-
ede jeg havde taget den med 
mig. Senere fik jeg at vide af 
min søn, at en af pigerne 
havde haft den på sig. 
 
Så jeg blev faktisk lidt bange 
ved, at min søn skal lege 
rundt her i Lunden alene, 
med de to oplevelser inden 
for en time på legepladsen. 
 
Jeg vil gøre mit til, at børne-
ne ikke har genstande, der 
kan være farlige ved ube-
tænksom leg og håndtering. 
For vores børn tænker ikke 
altid så langt. Det er os 
voksne der er ansvarlige for 
børnene, så det er os voksne 
der skal tænke langt for 
dem, og forhindre farlige 
genstande i at komme i for-
kerte hænder. 
 
Så derfor: Tjek dine børns 
lommer, for farligt legetøj!!! 
 
Med håb om samarbejde 
blandt os forældre. 
 

Marianne Christensen 
R.6. 
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Lundens 
kopiservice 

 
 
 
 

 
Har du brug for at få taget 
fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at be-
nytte afdelingskontorets ko-
pimaskine. 
 

Tirsdage i lige uger mellem 
kl. 18:00 og 19:00 
 

Pris pr. stk.: 1 kr. 

 

 

Beauty, 
Negle og 

Slankeklinik 
 

Tag strøm på fedtet !!! 
Gratis slankekonsultation. 
Kendt fra TV. Cellulid, slan-
keopstramningsmaskiner. 

 
Glasfiber-naturlige negle, 

ansigtsbehandling, hårfjer-
ning mv. 

 

KUN FOR DAMER 
 

Åbent efter aftale (kl. 8–19) 
tlf: 43533536 

 
Beauty Negle og slankeklinik

Gl. Køge Landevej 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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Vittigheder 
 
Hørt på en kvindekonference: 
Delegeret fra England: 
- For et stykke tid siden sagde jeg til min mand, at jeg ikke gad 
lave hans mad mere. Den første dag så jeg ikke noget. Heller 
ikke den anden dag. 
Men den tredje så jeg ham i køkkenet, og siden har han lavet 
maden hjemme hos os. 
 
Delegeret fra USA: 
- For et stykke tid siden sagde jeg til min mand, at jeg ikke gad 
gøre rent efter ham længere. Den første dag så jeg ingenting. 
Heller ikke den anden. 
Men den tredje dag så jeg ham støvsuge og vaske gulv. 
 
Delegeret fra Danmark: 
- For et stykke tid siden sagde jeg til min mand, at jeg ikke gad 
hente øl til ham mere. Den første dag så jeg ikke noget. Heller 
ikke den anden dag. 
Men den tredje dag havde hævelsen fortaget sig så meget, at 
jeg kunne se en lille smule med det ene øje. 
 

Hørt i millionærklubben: 
- Nå, hvordan klarede du hedebølgen i sidste uge? 
- Jeg lejede en privatdetektiv til at skygge mig... 
 

Line havde aldrig været på landet før. Hun var en rigtig kø-
benhavnerpige med stort "K".  
En sommer besluttede hendes forældre, at Line skulle holde 
ferie på en bondegård.  
Da den første uge var gået, kom hendes far på besøg for at se, 
hvordan det gik.  
Bonden sagde, at Line var ude i kostalden. Han gik ud i stal-
den, og der sad Line på en trebenet stol.  
Line: "Davs, far! Du er sikkert overrasket over, at se mig mal-
ke...?"  
Faderen stirrede bare på hende, og lidt efter sagde han:  
"Ikke nær så overrasket som tyren der."
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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 var-

memesterkontoret: 
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 

 
? 
 

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 
16 

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 61, th. 
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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