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Redaktørens side 
 
Så er vi i redaktionen igen klar til, at lave Lundexpressen efter 
en god og lang varm sommer. Der er sket mange ting i Lunden 
siden sidst. Lundedag og springvand. Så der er masser af læ-
sestof i Lundexpressen. 
 
Bankospillet og Ældre Caféen er også startet op efter sommer-
ferien. Så der er noget at deltage i, for dem der har lyst. 
 
God fornøjelse med dette blad og rigtig godt efterår 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 oktober. 
 

Conni 
 
 

Næste deadline: 
torsdag den 3. oktober kl. 16.00 
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Johns Klumme 
 
Nogle tror at vi står for at 
udskifte køkkener. Vi er først 
begyndt i sidste budgetår at 
spare op, og det forventes, at 
man i 2005-06 på et afde-
lingsmøde skal tage stilling 
til køkkener, samt den fi-
nansiering der skal til. Vi 
skal formentlig ud og låne 
ca. 5-6 mill. i 2002-priser. 
 
I juli og august var en stor 
del af Lunden mørklagt. Af-
delingsbestyrelsen kontakte-
de flere gange NESA for at få 
det ordnet. Til sidst lykkedes 
det at få NESA ud, så der 
igen blev lys i Lunden. 
 
Efter 11. september 2001 er 
forsikringsselskaberne i gang 
med at sætte priserne op. Vi 
har fået et varsel om, at man 
fra 1. oktober 2002 indfører 
en selvrisiko på 1.700 kr. pr. 
skade samt sætter vores 
præmie op. Det betyder en 
forhøjelse på ca.   
85.000 kr. pr. år.  
 
Mange tror, at telefonen på 
varmemesterkontoret kun 
virker mellem kl. 8:00 og 
9:00. Det er sådan, at der er 
en telefonsvarer på numme-
ret, og det bliver aflyttet med 

passende mellemrum i løbet 
af dagen, så hvis man har en 
besked til varmemesteren, så 
indtal blot en besked. 
 
Bestyrelsen har drøftet en 
vagtordning, i forbindelse 
med akut opstået skade. I 
øjeblikket er det sådan, at de 
fleste beboere ringer til un-
dertegnede på forskellige ti-
der af døgnet. Fremover vil 
der være et specielt nummer 
– 60 63 99 53 – som man 
kan ringe til. Telefonnumme-
ret virker kun uden for nor-
mal arbejdstid, det vil sige 
fra ca. kl. 16:00 til kl. 23:00. 
Det skal pointeres at det kun 
er i akutte nødstilfælde, der 
må ringes. 
 
Jeg kan oplyse, at der endnu 
ikke er noget nyt fra kom-
munen, om vores ansøgning 
om fritagelse for opsætning 
af varmemålere. 
 
Vores ingeniør og arkitekt er 
ved at være færdig, med teg-
ninger til ældreboligen i Da-
ruplund 21. Lejligheden bli-
ver på ca. 85 m2. Vi skal nu 
have det godkendt i organi-
sationsbestyrelsen og i kom-
munalbestyrelsen, og deref-
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ter kan vi komme i gang med 
at bygge. 
 
Afdelingsbestyrelsen har ind-
ført et ”indflyttermøde”. Vi 
havde det første i slutningen 
af august. Jeg gav en orien-
tering om bebyggelsen, hvad 
man kan og må m.m. Blandt 
de fremmødte var der stor 
spørgelyst, og mange ting 
blev opklaret. 
 
Det har været en fornøjelse, 
at gå i Lunden her i sommer. 
Mange har virkelig gjort me-
get ud af deres altaner. Det 
er utroligt flot. Om det så er 
vores blomstermarked i maj 
måned, der har været med-
virkende skal være usagt. 
Det betød også at dommer-
komitéen atter kom på hårdt 
arbejde i altankonkurrencen. 
 
Lunden er ind imellem pla-
get af, at der er nogle der kø-
rer meget stærkt på knallert 
på hovedstien. Afdelingsbe-
styrelsen har i maj måned 
kontaktet Politiet for at bede 
dem om at patruljere noget 
mere.  
 
Igen i år havde vi en god tur 
til BonBon-land. Der var 116 
beboere af sted til Holme-
Olstrup. Vi havde udvidet ti-
den dernede med et par ti-

mer. Det betød, at der var 
bedre tid, når der er mange 
mennesker og lange kø’er. 
Og så var det et herligt 
sommervejr. 
 
Medlemmerne af Brøndby Ny 
Rideklub, rider meget i- gen-
nem Lunden. Vi synes, at 
det er hyggeligt at se og høre 
hestene. Det giver lidt liv i 
Lunden, men vi synes ikke, 
at det er hyggeligt, når de ri-
der på fortov og stier. Det 
har vi flere gange påtalt over 
for klubben. Men det har 
man åbenbart lidt svært ved 
at overholde. 
 
Kunsten er kommet til Lun-
den. Der er blevet opsat en 
natursten på pladsen mel-
lem blok 5 og 6. Vandet ris-
ler ned ad stenen, og giver et 
spil. Om aftenen er der lys 
på stenen. Jeg kan kun op-
fordre alle til, at gå forbi og 
se den. Samtidig håber jeg, 
at alle holder øje med ste-
nen, så der ikke øves hær-
værk på den. 
 
Det har tidligere været om-
talt, at vi påtænkte at flytte 
kælderdørene ud i gavlen. 
 
Det har vist sig, at der er en 
del praktiske ting, så det er 
ikke bare lige at flytte dem. I 
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stedet undersøger vi mulig-
hederne for, at isolerer eks-
tra i loftet. Dette skulle især 
gavne de lejligheder, der har 
stue i gavlen mod jernbanen. 
Når vi har resultatet om det 
kan lade sig gøre, samt et 
økonomisk overslag, vil man 
høre mere her i Lundexpres-
sen. 
 
Som man nok har set, så 
står der nogle store contai-
nere i Lunden. Vi skal have 
skiftet ca. 1.000 vindues-
rammer i bebyggelsen. Der 
er nogle kosmetiske fejl i 
rammerne, og så har Velfac 
valgt at udskifte dem. Sam-
tidig får vi et antal på lager, 
da vinduet udgår af produk-
tion. Velfac varsler beboerne 
efterhånden som de kommer 
rundt. 
 
Maleren er også i gang. Træ-
værket (det svenskrøde) på 
altanen skal have en gang 
maling. Samtidig skal par-
terre også have maling. Ma-
leren varsler også beboerne, 
efterhånden som han kom-
mer rundt. 
 
Venlig hilsen 
John  
 
 

Bon Bon Land 
 
Hermed vil vi gerne sige tak, 
til alle de beboere, samt de-
res familier, der deltog i vo-
res bustur til Bon Bon Land, 
den 24. august. Ligeledes vil 
vi takke ”Lundens venner”, 
”Blomsterudvalget”, samt Le-
jerbo, der har givet tilskud til 
denne tur. 
 
Vi var 116 mennesker, der 
måtte tidligt op den morgen, 
men det gjorde nu ikke så 
meget, da solen skinnede fra 
en skyfri himmel.  
 
Da der altid er mange men-
nesker i BonBon-Land og 
børnene bruger meget vente-
tid, havde vi forlænget turen 
med ca. 2 timer. Vi håber, at 
børnene havde glæde af det. 
Vi vil meget gerne have tilba-
gemeldinger – var tiden okay 
– eller var den for lang. (Det 
er kun børnenes mening, der 
tæller.)  
 
Vi håber, at se mange af jer 
igen til vores næste arran-
gement: Fastelavnsfest på 
Langbjergskolen den           
2. marts 2003, kl. 10 – 12. 
 
På børnefestkomitéens vegne 

Conni
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Minde ord 
 
 Vi havde i Ældre Cafeen den sorg i august, at miste vort 

medlem Kristian Sørensen, der i lang tid havde kæmpet 
mod sin sygdom, men til sidst måtte give op. 

 Kristian kom til Lunden sammen med sin kone Hanne i 
1972 og flyttede ind i D.51. Kristian var meget initiativrig  
og i 1973 startede han sammen med andre beboere pub 
51, som han var formand for i 14 år og som stadig eksiste-
rer. Kristian viste stor interesse for de grønne områder og 
der var en smuk beplantning omkring Pub 51.Han fik og-
så en nyttehave, som var en af de mest velholdte i koloni-
en. Kristian var også i mange år beboervalgt Revisor, var 
meget socialt bevidst, og deltog aktivt i mange møder og 
generalforsamlinger og kom helt sikkert med nogle finurli-
ge spørgsmål til mødet. Kristian var også aktiv i Billard-
klubben D.21 og han var, de sidste år inden den lukkede, 
formand for den. 

 Vi vil savne dig Kristian 
 
 Æret være dit minde: 
 
 Leif Refdahl 
 
 

 

Jeg siger tusind tak for 
opmærksomheden, til   
Kristians bisættelse den   
1. august 2002. 
 

Venligst 
Hannelore K. Sørensen 

 

 

Selskabslokalerne 
 
Vi skal gøre opmærksom på, 
at der ikke er kontorvagt i 
selskabslokalerne, mandag 
den 7. oktober 2002. 

 
Med venlig hilsen 

 
Glenda
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Varmepenge  
 
Det har igen været en nogen-
lunde mild vinter. I midten 
af juli kom der brev fra Le-
jerbo om varmepenge. Der 
ville komme varmepenge re-
tur. Næsten det samme som 
sidste år. Dog er der lidt for-
skel på, om man har bade-
kar eller kun brus. 
Nedennævnte beløb er, hvis 
man har boet hele året for 
varmeregnskabet, og at man 
har badekar. 
 
2 værelse ............. kr. 590,80 
 
3 værelse .......... kr. 1.159,70 
 
4 værelse .......... kr. 1.330,80 
 
5 værelse (lille).. kr. 1.567,70 
 
5 værelse (stor) . kr. 1.579,60 
 
Hvis man kun har brus, så 
vil tilbagebetalingen være ca. 
140,- højere. 
 
Såfremt der er spørgsmål, så 
er man velkommen til at 
kontakte afdelingsbestyrel-
sen eller varmemesteren. 
 

Hilsen 
 

John 

Månedens 
Avisudklip 

af H.F. 
 
Fed mand undsat af kran 
 
Tyske brandfolk måtte be-
nytte en kran for, at få en 
mand på 300 kilo ud af hans 
lejlighed i Stuttgart. 
 
Ambulancefolk bad brand-
væsenet om hjælp, da det 
stod klart, at manden var for 
stor til at presse ud gennem 
døren og ned af trapperne i 
etageejendommen. 
 
Kranen kom til, og manden 
blev hejset ned på en lad-
vogn, der bragte ham på ho-
spitalet. Han var nemlig også 
for stor til, at komme ind i 
en ambulance. 
 
Kilde: Berlingske Tidende 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

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 
 

Nye åbningstider: 
 

Mandag – fredag – kl. 7:30 – 20:00 
Lørdag – kl. 8:00 – 20:00 
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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Fredag den 13. september er der igen 
 

 

 
 

 
for de 8–16 årige. 

 
Dørene bliver åbnet kl. 19.00. 

Og vi slutter kl. 23.00. 
 

Der vil igen være konkurrencer med præmier 
 

Entre 10 kr. 
 

 
 
 
 

                             
Rheumhus 
Albjergparken 4 
Tlf. 43 54 11 63
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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 ikke kontorvagt mandag den 7. oktober 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
 Find ud af hvad tegningerne forestiller. Tag så det sidste 
bogstav fra hvert ord og sæt disse 8 bogstaver sammen i 
nummer-rækkefølge til navnet på et transportmiddel. 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

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

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr. 

Held og 
lykke! ♣ 
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Voksen opgave 
 
Kan du svare rigtigt på spørgsmålene, er du med i lodtræknin-
gen om 2 flasker vin. 

 
 
Hvem instruerede Olsen Banden filmene? ____________________ 
 
Hvem var stærk mand i Olsen banden? ______________________ 
 
Hvem er verdens stærkeste pige? ____________________________ 
 
Fra hvilket land kom dronning Ingrid? _______________________ 
 
Hvornår har Kronprins Frederik fødselsdag? _________________ 
 
Hvor mange år, har Margrethe været dronning? ______________ 
 
Hvad er dronning Margrethes kælenavn? _____________________ 
 
Hvad hedder Tin Tin’s fordrukne ven? ________________________ 
 
I hvilken tegneserie, hører Miraculix hjemme? ________________ 
 
Henrik’s titel, inden giftermålet med Margrethe? ______________ 
 
Hvem var Ricard Burton gift med 2 gange? ___________________ 
 
 
 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den     
3.  oktober 2002 klokken 16:00 
 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:___________________

Held & 
lykke
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Læserbrev 
Jeg har længe undret mig 
over, at vi skal spare på 
vandet, når det samtidigt ta-
ger 1 min, at få det varme 
vand op på. 45 gr. ( skal det 
ikke være 52 gr.?) 
Er det ikke vandspild eller 
hvad ???????? 
 
Det undrer mig også, at be-
styrelsen indkøber dyrt pc 
udstyr til sig selv, samt 
Varmemesteren, at man så 
ikke må bruge denne kom-
munikations måde. Hvad 
skal de så med det? Jeg 
spørger ?????? 
 
I øvrigt ville det være rart, 
hvis der blev sat bomme op i 
hver ende af hver husblok, 
så kunne vi måske blive fri 
for drønende knallerter, så 
børn, voksne samt hunde 
må springe for livet.. 
Ja, jeg ved det, nu kommer 
det, så kan biler og ambu-
lancer ikke komme ind. 
Hvad skal almindelige biler 
ind for, når vi alligevel skal 
bringe storskrald så langt, 
kan vi vel også bære ting hen 
fra parkeringspladsen? Så er 
der ambulancerne, jeg er 
sikker på, at de må gå læn-
gere med en båre mange 
steder, og der er ingen, om 

de så er døende, der tager 
skade eller bliver dårligere, 
af den smule luft. 
Det eneste er andre menne-
skers nysgerrighed, hvem 
der nu er syg. Dette kan bli-
ve et problem. 
 

Connie Kracht 
Daruplund 49 

 

Sælges 
 

1 hjørnesofa lilla/blå spættet 
velour kr. 1.000,00 
 

1 sofabord massivt lakeret 
fyr kr. 300,00 
 

1 spisebord massivt lakeret 
fyr  med 4 spisebordsstole  
i fyr m. hestedækken  
kr. 500,00 
Samlet pris kr. 1.500,00 
 

Ovalt 6 pers. spisebord hvidt 
m. stålkant mrk. Fritts Han-
sen  kr. 2.500,00 

 
Henvendelse  
Helge D. 61 

tlf. 43 54 54 13
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Altankonkurrence 2002 
 
Der har atter i år været al-
tan-konkurrence i Lunden. 
 
Der var mange pæne og flot-
te altaner i Lunden, så ons-
dag den 24. juli kom Dom-
merkomitéen på hårdt ar-
bejde, da de pæneste altaner 
skulle udvælges. Der var 18 
altaner der blev normineret. 
 
Der blev medio august holdt 
en reception for vinderne på 
afdelingskontoret, og der 
blev præmierne delt ud til 
følgende: 
 
1. præmie 
Lizzie Pedersen 
D.69, 1. mf. 
 
2. præmie 
Lisbeth Schneider & 
Palle Bengtsson 
D.35, 1. th. 
 
3. præmie 
Glenda & Gunnar Jensen 
D.35, 2. tv. 
 
4. Præmie 
Harry Jensen 
D.33, 2. tv. 
 
 
 

 
5. Præmie 
Grete & Poul Erik Christen-
sen, D.43, 3. tv. 
 
6. Præmie 
Jytte & Helge Frederiksen 
R.8, .1. th. 
 
7. Præmie 
Aase & Ove Th. Ryding 
D.37, 3. th. 
 
8. Præmie 
Connie & Kjeld Kracht 
D.49, 1. tv. 
 

 
 

Sælges: 
 
Gasflaske 10-12 kg. (tom) 
kr.: 100,00 
 

Ring til Jeanette på 
tlf.: 43549802
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Lundedagen:
Jeg synes, at vores formand 
John Frimann, fortjener en 
stor tak for sit initiativ til, at 
få opstillet et springvand i 
Lunden. 
Det er med til at højne miljø-
et i Lunden og til glæde for 
vore nuværende og kom-
mende beboere. 
 
Gå ned og se det, når mørket 
er faldet på. Det er et fanta-
stisk syn. 
 
Det ærgrer mig dog, at jeg 
ikke selv fik den ide. 
 
Jeg synes også, det var en 
god fest der blev holdt, og 
tak til Lundens venner og 
bestyrelsen med flere. 
 
Der var dejlig mad, en god 
stemning og musik, så lad os 
glæde os til næste Lundedag. 
Jeg er dog glad for, at jeg er 
hørehæmmet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Leif Refdahl 
 
 

 
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 
 

 
 
 
 

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 – mo-
bil 22 26 61 38. 
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Springvand i Lunden
Med støtte fra Lejerbos 
Kunstfond indviede vi en 
granitsten med rislende vand 
den 31. august. Der var taler 
af Ib Terp fra kommunalbe-
styrelsen og Mogens Plesner 
Mathiasen, Lejerbos for-
mand, klippede snoren over. 
 
Stenen er hentet i Nordnor-
ge, hvor den er hugget ud af 
urfjeldet, planeret i bunden 
og transporteret til Dan-
mark. Her har ”Vandtrolde-
ne”, boret et 30 mm hul i 
den, således at vand kan 
pumpes op og lige så stille 
risle ned ad stenen. Der er 
tre forskellige stenstrukturer 
i den udvalgte sten: Granit, 
skifer og sandsten, og det gi-
ver sammen med vandet 
nogle specielle smukke far-
vespil, der ændrer sig med 
årstidernes lys. 
 
Den er enkel og smuk, fordi 
man har brugt naturens eg-
ne materialer, - sten og 
vand. 
 
Stenen er belyst om aftenen, 
og giver derfor et smukt bi-
drag til hyggen i Lunden. 

Der er kun fire - fem steder 
her i landet, hvor der er no-
get tilsvarende, nemlig dette 
at vandet skal løbe året 
rundt, sommer og vinter. Det 
sker jo stadig, at der kom-
mer frostperioder i Dan-
mark. Det geniale er, at de 
1800 liter vand under skulp-
turen ligger i et betonbassin 
i frostfri dybde. Dette bevir-
ker, at vandet hele tiden kan 
komme op gennem hullet i 
stenen. 
 
Selvfølgelig fryser vandet, 
men kun på overfladen. In-
denunder bliver vandet ved 
med at løbe, således at man i 
frostperioder vil kunne se 
vand, sten, is og lys på sam-
me tid. 
 
Vandet cirkulerer og genbru-
ges og på grund af den kon-
stante iltning, dannes der 
ikke algevækster på stenen. 

 
Lejerbos kunstfond har bi-
draget med 25.000 kr. til 
kunstværket, hvilket afdelin-
gen takker mange gange for. 
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Ib Terp holder tale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens Plesner Mathiasen 
holder tale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Frimann holder tale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er tre forskellige sten-
strukturer i den udvalgte 
sten: Granit, skifer og sand-
sten, og det giver sammen 
med vandet nogle specielle 
smukke farvespil, der ænd-
rer sig med årstidernes lys. 
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Lundedagen
Atter blev der holdt en Lun-
dedag. Om eftermiddagen 
var der aktiviteter for børn, 
hoppeborg, snobrød, fløde-
bollemaskine m.m. Desværre 
havde Langbjergskolen lavet 
tvungen skoledag – også for 
forældre – så der var ikke 
den helt store deltagelse. 
 
Der var også en rodeotyr 
som der var stor søgning til. 
Der var udskrevet en kon-
kurrence om, hvem der 
kunne sidde længst på ty-
ren. 
 
Lundens tyr blev: 
Palle, D.35 
 
Lundens tyr’inde blev: 
Mette, D.31 
 
Lundens tyr’pige blev: 
Elisabeth, D.71 
 
Lundens tyr’dreng blev: 
Ricci, D.1 
 
Om aftenen var der spisning 
og fest for ca. 180 lundebe-
boere. Per Danmark havde 
lavet god mad, derefter var 
der musik og dans til Niels 
Husum’s orkester. 
Midt på aftenen kom Lun-
dens syngepiger ind og sang 

nogle ”bakkeviser”, hvilket 
vakte jubel. 
 
Der var 35 frivillige hjælpere 
involveret i arbejdet, og på 
afdelingens vegne, vil jeg 
gerne sige dem tak for det 
store arbejde. 
 
Vi havde også fået et tilskud 
på ca. kr. 20.000 fra Byud-
valget til dækning af opsæt-
ning af teltet, hvilket vi tak-
ker for. 
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Lundens syngepiger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette på tyren 
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Kære Lundebeboere
Så starter Lunden bankosæ-
sonen igen efter sommerferi-
en og første bankospil er 
søndag den 8. september 
2002. 
 
Bankospil vil blive afholdt 
som følger i resten af sæso-
nen: 
 
Søndag den 13. oktober 
2002 
 
Søndag den 3. november 
2002 
 
Søndag den 8. december 
2002  
 
Søndag den 2. februar 2003 
 
Søndag den 9. marts 2003 
 
Søndag den 6. april 2003 
 
Nye medlemskort for sæso-
nen 2002/2003 kan købes 
til en pris af kr. 5,00 for sæ-
sonen. På medlemsbeviset 
bliver der trukket en gevinst 
ved hvert bankospil. 
 
Vi vil samtidig rette henven-
delse til eventuelle interesse-
rede beboere med hensyn til 
at stille arbejdskraft til rå-
dighed i tilfælde af; en af de 

faste hjælpere skulle være 
forhindret: Interesserede kan 
henvende sig til 
 
Hanne Ilsvard 
tlf. 43 54 79 19 
 
eller 
 
Glenda Jensen 
tlf. 43 53 98 76 
 
Vi efterlyser samtidig spon-
sorer til vore bankospil. 
 
Vi ser frem til at høre fra in-
teresserede hjælpere og 
sponsorer. 
 

Venlig hilsen 
Lundens Venner 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 7/2002 
tirsdag den 18. juni 2002 

 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, Ni-

els Husum, Preben Hansen, Bent Pedersen og Birthe 
Ketterle. 

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

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

Referat blev underskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 intet 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Bent Pedersen undersøger, om der kan føres datakabel 

fra Blok 14 til vaskeribygningen. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 intet 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 intet 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 28. maj 2002 
6-2 Kontorvagt den 11. juni 2002 
6-3 Kontorvagt den 20. august 2002 – John 
6-4 Kontorvagt den 3. september 2002 – Birthe 

Vagtskemaerne fra den 28.5. og 11.6 blev gennemgået. 
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Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder m.m. blev 

godkendt med enkelte rettelser. 
7-2 Referat fra afdelingsmøde var underskrevet og uddelt. 
7-3 Diverse sendt til Lejerbo + org. Blev taget til efterret-

ning. 
7-4 Udgivelsesdatoer for Lundexpressen. Forslag godkendt. 
7-5 Opgangsmøde for D.39 + D.41 + Lundeklubben holdes 

den 26. juni 2002. 
7-6 Møde om Lundedagen. Indbydelse er udsendt til klub-

berne. 
7-7 Fyraftenskursus den 2. okt. 2002. Alle bør deltage. 
7-8 Kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet for Le-

jerbo Brøndby. 
Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der årligt fore-
tages besigtigelser af nogle få udvalgte boligselskaber 
med henblik på, at Kommunalbestyrelsen er øverste til-
synsmyndighed. Besigtigelserne foretages som en form 
for rundvisning med deltagelse af forretningsfører og 
afdelingsbestyrelse m.m., og det respektive Boligsel-
skab skal forinden indsende den senest a’ jourførte 10-
års vedligeholdsplan. 

7-9 Referat fra Miljørepræsentantskabets gruppemøde for 
Brøndby Strand blev taget til efterretning. 

7-10 Kredsrepræsentantskab i BL Kreds 9. John blev valgt 
ind. 

7-11 Kvarterløft – samarbejdsaftale blev taget til efterretning. 
7-12 Partnerskabsaftalen. John skal have bemærkninger in-

den den førstkommende møde mandag den 24. juni. 
7-13 Friluftsrådet ”Byens grønne steder”. Vi kom ikke med.  
7-14 Brøndby Strands Hjemmeside sættes i drift ca. den 1. 

oktober 2002. 
7-15 Dagsorden til Byudvalgsmøde blev taget til efterretning. 
7-16 Referat fra Dialogmøde den 29. april blev taget til efter-

retning. 
7-17 Dagsorden til Dialogmøde den 13. juni blev taget til ef-

terretning. 
7-18 Nyt fra Byudvalget blev taget til efterretning. 
7-19 Nyt fra Kvarterløft blev taget til efterretning. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Råderetten - positivlisten. Forslag blev gennemgået og 

rettet til. Det forelægges på kommende afdelingsmøde 
til godkendelse. 

8-2 Skrænt mellem Daruplund og Maglelund. Der er 
uenighed om pasning af arealet. Tranemosegård tilskri-
ves. 

8-3 Skralderum lukket. Beboerne har rigtig fået ryddet op. 
Der køres stadig skrald væk. Det går rimelig godt med 
storskrald. 

8-4 Skralderum ved selskabslokalerne. Glenda forelagde 
problemer med ændring af skralderummet. Det giver 
noget spild og ekstra rengøring. Vi bruger det oprinde-
lige skralderum for selskabslokalerne. Flasker skal af-
leveres i glaskuben. 

8-5 Brand i materielgården den 8. juni på grund af drenges 
leg med tændstikker kommer til at koste 5-700.000 
kroner. 

8-6 Udflytning af kælderdøre i gavle. Der er indhentet til-
bud på det. Det vil komme til at koste ca. 52.000 kr. 

8-7 Vandhane og strøm kan etableres ved blok 4 (D.13) 
med en udvendig vandhane. 

8-8 Skralderum – skal de udlejes – evt. pris. Vi har fået fle-
re henvendelser fra beboerne om leje. Rummene skal 
”dufte” af først. Bestyrelsen fastsætter udlejningsprisen 
til kr. 50,00 pr. mdr. Vi går frem efter ventelisten. 

8-9 Legepladser – Drøftelse af ny handlingsplan. Nyt lege-
stativ ved blok 13. Legeplads ved D.49 nedlægges, da 
der er legeplads på den anden side af blokken, og der 
kræves faldunderlag. Vi vil senere udbygge legepladsen 
mellem blok 10 og 11 med legeredskaber for mindre 
børn. 

8-10 Forurenet jord + analyse blev taget til efterretning. Un-
dersøger mulighederne for hjælp. 

8-11 Lundens plads ? – springvand. Der arbejdes med sa-
gen. 

8-12 Komprimering af dagrenovation. Det bliver måske ak-
tuelt fra den 1. januar 2003. 
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8-13 Knallertkørsel på Hovedstien. Politiet er tilskrevet om 
problemet. 

8-14 Forbrug for de sidste 4 måneder blev gennemgået og 
taget til efterretning. 

8-15 Ekstra P-plads ved blok 2-3 på grund af flytning af ku-
ber skal males op. 

8-16 Sol på altan i D.1. John og Helge tager sig af sagen. 
8-17 Klage over rod og svineri ved blok 2. John kontakter 

klageren. 
8-18 Statistik for vaskeriet blev taget til efterretning. 
8-19 Selskabslokaler – bænk + dør ud ved altansiden. Bæn-

ken fjernes. 
8-20 Etablering af pulterrum i sikringsrum i blok 8. Der er 

indhentet tilbud. Det vil koste 65.000 kr. + moms. Vi 
venter lige til skralderummene er udlejet.  

8-21 Dør til lejlighed i blok 8 – Beboeren har anmeldt det til 
politiet som indbrud, så ejendommens forsikring kom-
mer formentlig til at betale det. 

8-22 Badeværelse i blok 15 – er blevet godkendt. 
8-23 Ulovligt installeret vaskemaskine i blok 10 er blevet 

godkendt. 
8-24 Manglende syn af opvaskemaskine i blok 5 er anmeldt 

til Lejerbo. 
8-25 Syn af lejlighed i blok 5. Meget misligholdt. 
8-26 Bjørneklo  ved banen – vi har kontaktet Banestyrelsen. 
8-27 Skilt efter tunnelen ved Daruplund er opsat af kom-

munens Tekniske Forvaltning. 
8-28 Brøndby Fjernvarme – uændret priser i 2002/2003 

blev taget til efterretning. 
8-29 Graddage – 16% mindre end normalår og 3,9% mindre 

end sidste år. Blev taget til efterretning. 
8-30 Akutte skader / vagtordning for Afdelingen blev fore-

slået. Vi blev dog enige om først at kontakte Falck for 
at se, hvad de kunne tilbyde. 

 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Klage fra beboer over anden beboer i blok 8. Sagen er 

afsluttet. Der afholdes opgangsmøde. 
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9-2 Klage fra beboer over anden beboer i blok 6. Vi snakker 
med underboen. 

9-3 Vi har skrevet til Rideklubben på Strandskolevej vedr. 
hesteefterladenskaber på Hovedstien. Vi har efterlø-
bende fået at vide af klubben, at det ikke er heste fra 
Brøndby Rideklub, men fra Avedøre Rideklub, når de 
har været til stævne og rider hjem. Hun har lovet at gø-
re opmærksom på i invitationerne, at de ikke må ride 
på fortovene. 
Teknisk Forvaltning har ligeledes lovet at tage proble-
met op, men det er ikke så nemt at løse, da man natur-
ligvis ikke vil have dem ud på Køgevej. 

 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ansøgning fra Børnefestkomiteen om tilskud til tur til 

BonBon-land den 24. august 2002. Blev godkendt. 
10-2 Ansøgning om tilskud til Lundedagen den 31. august 

2002. Blev godkendt.  
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 
tirsdag den 27. august 2002. 
 
 

Ulovlig cykelkørsel 
Vi skal henstille til alle, der benytter fortovene som cykelsti 
om, at holde op med dette. 
Vi skal også henstille til forældre, at gøre deres børn opmærk-
som på, at fortovene er for gående. Dette gøres også gældende 
for vore etniske beboere. 
Mange forældre lader deres mindre børn trygt færdes nede, 
idet der i området kun er trafik af cykler (og knallerter) og de 
hører til på den dertil indrettede cykelsti. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
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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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Tolerance eller mangel på samme 
 
Vi oplever for øjeblikket en 
kraftig stigning i antallet af 
klager, hvor en beboer klager 
over en anden beboer. Nogle 
gange har klageren mod nok 
til at henvende sig direkte til 
modparten, men i langt de 
fleste tilfælde griber man te-
lefonen og ringer til bestyrel-
sen (i 95 % af tilfældene til 
John) og regner så med at 
han smider alt hvad han har 
i hænderne og kommer styr-
tende for at løse problemet. 
 
Det er helt helt galt. Nogle 
gange bliver vi/han ringet op 
kl. 23:30 fordi naboen spiller 
for højt, eller larmer på an-
den måde. Når så klageren 
bliver spurgt om han/hun 
selv har kontaktet den stø-
jende nabo, er svaret oftest, 
at det vil man ikke, fordi 
man ikke vil være uvenner 
med naboen. Beboerne er 
åbenbart blevet alt for for-
kælet gennem tiden, af hvem 
skal jeg lade være usagt. 
Men denne barnepige men-
talitet må ophøre. Ingen er 
blevet valgt til afdelingsbe-
styrelsen for at stå til rådig-
hed 24 timer i døgnet. Vores 
opgave er at drive afdelingen 
i samarbejde med varmeme-

steren, en opgave der bliver 
lagt meget arbejde i, og som 
må siges er lykkes ganske 
godt. Vi skal ikke være små 
politibetjente eller busse-
mænd, der kommer farende 
hver gang der er nogen der 
larmer for meget, eller gør 
noget som ikke passer nabo-
en. 
 
Grunden til det stigende an-
tal klager er jo at tolerance-
tærsklen åbenbart er faldet 
en del. 
 
Lad os med det samme slå 
fast at man som beboer ikke 
skal finde sig i at naboen 
spiller højt på alle tider af 
døgnet, at børn råber og 
skriger – smækker med dø-
rene i opgangen og lign. 
MEN, prøv da selv stille og 
roligt at tale med ”støjsende-
ren” i stedet for straks at gri-
be telefonen. I langt de fleste 
tilfælde er en stille og rolig 
snak med ”støjsenderen” nok 
til at problemet bliver løst. 
 
Husk, at det kunne jo være 
at det næste gang er dig der 
skal holde fest, og så vil det 
jo være rart med forstående 
naboer. 
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Husk, at det ikke er særlig 
sjovt at høre på højt musik, 
på alle tider af døgnet. 
 
Husk, på at det kan være at 
din nabo skal tidligt op på 
arbejde, også selvom det er 
weekend. 
 
Husk, at det ikke er særligt 
sjovt at høre på smækken 
med døre, eller legende og 
højtråbende børn på trap-
perne hele dagen. 
 
Sidst men ikke mindst: 
Husk, at vi bor i en almen-
nyttigt bolig, med store lej-
ligheder, hvor der selvfølgelig 
bor børn. Børn skal have lov 
til at være børn, ikke små 
terrorister, men jeg er sikker 
på at langt de fleste forældre 
selv kan sætte grænsen. 
 
Hjælper det ikke at henven-
de sig til ”støjsenderen” 
først, er man selvfølgelig vel-
kommen til at klage til be-
styrelsen, så skal vi nok gøre 
vores for at løse problemet. 
MEN du skal gøre dig den 
ulejlighed at nedfælde klagen 
på et stykke papir, og gerne 
få andre beboere til at med 
underskrive klagen. Jo flere 
der er med på klagen jo bed-
re, så undgår vi også de til-
fælde hvor der bliver drevet 

hetz  mod en enkel beboer. 
 
På den næste side har vi ind-
sat uddrag af husordenen. 
Det er denne husorden, som 
I selv har vedtaget på afde-
lingsmødet, der skal hjælpe 
til med at gøre det muligt for 
alle at bo rart i Lunden. 
 
Hele husordenen kan ses på 
vores hjemmeside, under 
regler, eller kan hentes på 
afdelingskontoret. 
 
Husk man skal ikke finde 
sig i alt, men en gang i 
mellem gør det ikke noget 
at være forstående og tole-
rant 
 
§ 4. Klager m.m. 
Skal ske skriftligt til afde-
lingsbestyrelsen eller evt. di-
rekte til boligselskabet. 
 
§ 7. Maskiner. 
Symaskiner og lign. maski-
ner, der kan medføre støjge-
ner for naboerne skal an-
bringes på et underlag, der 
dæmper støjen mest muligt. 
Slagboremaskiner/bore-
maskiner, hamre og andre 
støjende værktøjer må benyt-
tes til ophængning af gardi-
ner, billeder og lign. i følgen-
de tidsrum: 
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Mandag til fredag kl. 9:00 - 
19:00 - Lørdag kl. 9:00 - 
14:00 
 
Ovennævnte værktøjer må 
ikke benyttes søn- og hel-
ligdage. 
 
§ 8 Musik. 
Benyttelse af radio, fjernsyn, 
grammofon, båndoptager og 
musikinstrumenter skal ske 
med fornøden hensyntagen 
til naboerne. I de sene aften- 
og nattetimer bør De vise 
særligt hensyn til Deres na-
boer ved at dæmpe ned, så 
De ikke kan forstyrre de an-
dre beboeres ønske om nat-
tero. 
 
I særlige tilfælde bør De sik-
re Dem, at naboerne er ind-
forstået med støj efter kl. 
23:00. 
 
§ 15. Trappevask. 
Rengøring af trapper påhvi-
ler almindeligvis boligselska-
bet. Beboerne må selv sørge 
for rengøring af måtter. Fod-
tøj og lign. må ikke henstil-
les på trapperne. Ved eks-
traordinær forurening af 
trapperne skal den nødven-
dige rengøring straks foreta-
ges af den pågældende lejer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18. Barnevogne, cykler, 
knallerter, legeredskaber 
m.v. 
Disse effekter må ikke hen-
stilles således, at de kan væ-
re til gene for andre, men 
skal altid henstilles på de 
pladser og i de rum, der er 
indrettet hertil. 
 
§ 20. Leg og boldspil. 
Børnene må ikke opholde sig 
på trapper, i kældre, ind-
gangspartier eller andre ste-
der, hvor det kan være farligt 
eller til gene for beboerne. 
Børnene henvises til bold-
pladsen eller legepladserne. 
Det er ikke tilladt at tegne el-
ler male på ejendommens 
træ- eller murværk eller på 
anden måde at beskadige 
ejendommen eller havean-
læggene. Børns leg med fx. 
bue og pil, luftbøsser og. lign. 
er farligt, og må ikke finde 
sted på afdelingens område. 
 

Helge 
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Retningslinier for klager over andre beboere? 
 
1. Du/I taler først med den/de person(er), som giver anledning til en 
klage.  
 
2. Hjælper det ikke, skal du/I sende en skriftlig klage til afdelingskon-
toret - Daruplund 29 
 
3. Vi/Lejerbo modtager din skriftlige klage, og kontakter vedkommen-
de. Hjælper denne henvendelse ikke, beder vi Lejerbo om at skrive til 
den pågældende person. 
 
BEMÆRK: Der skal altid være underskrift fra flere husstande på kla-
gen for at den kan videresendes til retslig behandling, ligesom klagere 
skal være indstillet på, evt. at møde frem og afgive vidneforklaring i Be-
boerklagenævnet/Boligretten. 
 
4. Hjælper dette heller ikke, træder det retslige system i funktion, og 
klagesagen fremsendes til beboerklagenævnet/Bolig-retten. 
 
PS: Klager kan også sendes direkte til Lejerbos Regionskontor, Ndr. Fa-
sanvej 220, 2200 København N. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
---------------------------------------------------------------- 

Storskrald 
 
Storskrald skal afleveres i Containergården der har åbent inden for 
normal arbejdstid mellem kl. 6:30 og 15:00 (fredag til kl. 13:00). 
Uden for normal arbejdstid kan man ved hjælp af vaskekortet komme 
ind på containergården alle dage indtil kl. 22:00. 
 
Affaldet skal sorteres i flere fraktioner, herunder: 
Pap og papemballager - Stort affald og imprægneret træ - Småt af-
fald - Elektriske og elektroniske produkter – Jern – Batterier – Ma-
ling – Madrasser - Brugt tøj. 
 
Der er tydeligt skiltet, hvor de forskellige ting skal afleveres. 
Papir og flasker skal stadigvæk afleveres i de dertil opsatte kuber ved 
parkeringspladserne. 
 
Der er modtagekontrol på Vestforbrænding, så forkert sorteret affald, 
der ikke opfylder modtagereglerne, pålignes afdelingen et gebyr. 
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Børnesiden 
Præmierne 

Juni 2002 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Oliver Bostrup 
Daruplund 35, 3 tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Katarina Jeppesen 
Daruplund 27, 2 tv. 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Stephanie Irsdal 
Resenlund 12, 2 tv. 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
Løsning:  

 
Alle ord kunne bruge, 

det var kun et spørgsmål 
om at sætte dem rigtig 

sammen 
 

Tillykke til vinderne. 
 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Juni 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
Nedergaard 

Daruplund 67, 1 th. 
 
 

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

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 

Nedergaards løsning: 
Kat og reol 

   
 

Tillykke til vinderen, som 

kan hente præmien på 

kontoret 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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Akut nødtelefon
 
Som omtalt andet sted i bla-
det er det blevet kutyme, at 
man blot griber telefonen og 
ringer for at klage, eller for 
at få svar på spørgsmål, som 
sagtens kunne vente til en 
kontorvagt. 
Da bestyrelsen ikke mener, 
at det er rimeligt at disse 
opkald kun går til et fåtal af 
bestyrelsen, har vi valgt at 
undlade vores telefonnumre 
bag på bladet og på vores 
hjemmeside. Vi har i stedet 
anskaffet en mobiltelefon, 
som bestyrelsesmedlemmer-
ne på skift har en uge af 
gangen. Denne telefon er til 
nødstilfælde, ikke til generel-
le opkald vedr. klager og 
lign. 
 
Nødstilfælde er bl.a.: brand 
– vandskader – manglende 
strøm i hele blokken – mang-
lende vand i hele lejligheden 
– stoppede faldstammer (ik-
ke stoppet vask eller lign.) 
ingen varme i hele lejlighe-
den (ikke kun i et værelse). 
 
Telefon nummeret er: 
 

60 63 99 53 

 
Alt andet må man henvende 
sig hos varmemesteren i 
kontortiden, eller på afde-
lingskontoret, ligeledes i åb-
ningstiden. 
 
Skriftlige klager kan selvføl-
gelig også indleveres i brev-
sprækken på kontoret. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

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

Klublokaler 
 
Der er en klub der har sagt 
nogle hobbyrum op i blok 3. 
 
Hvis der er 3 familier der har 
mod på at starte en klub, så 
er der nogle ledige rum i 
Lunden. 
 
Man kan henvende sig på 
afdelingens kontor, Darup-
lund 29, og få udleveret pa-
pirer m.m. eller kontakte 
Hobbyrumsudvalget – John 
Frimann. 

John 
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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. 

 

 
Afdelingskontorets 

 
åbningstider de næste 

 
gange er således: 

 
Tirsdag den 17. sep. 

 
Tirsdag den 1. okt. 

 
Tirsdag den 15. okt. 

 
og 
 

tirsdag den 29. okt. 
 

alle dage mellem 
 

kl. 18:00 og 19:00 
 

 

Større mængder storskrald 
- skal anbringes i container bag vaskeriet! 

Uden for normal arbejdstid kan man ved hjælp af 
vaskekortet komme ind på containergården alle dage 
indtil kl. 22:00. 

 

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 
 
Rigtige venner: 
 
Ven 1: ”Du har forført min kone!” 
Ven 2: ”Ja…” 
Ven 1: ”Jeg er meget skuffet!” 
Ven 2: ”Det er jeg også!” 
 
På et hotel kommer en mand til at støde sin albue ind i en 
kvindes bryst. 
Manden: "Hvis dit hjerte er ligeså blødt som dit bryst, så tilgi-
ver du mig..." 
Kvinden: "Hvis din buksetrold er lige så hård som din albue, 
så bor jeg på værelse 412!" 
 
Manden og konen sidder ved morgenkaffen og taler sammen 
efter et brag af en fest. 
Manden: "Hold kæft, hvor blev jeg fuld i går...Var det dig, jeg 
ordnede ude i haven?" 
Konen: "Hvad tid?" 
 
To statuer af en nøgen mand og en nøgen kvinde, har stået i 
en park i 200 år. 
En dag kommer der en engel, og gør dem levende og siger:  
"I har nu en time til, at gøre alt det i har drømt om i 200 år." 
Statuerne tager hinanden i hånden og løber om bag en busk.  
Efter en halv time kommer de forpustede tilbage, og englen si-
ger:  
"I har stadig en halv time, vil i ikke bruge den?" 
Den ene statue siger til den anden: "Skal vi prøve igen?" 
"OK", svarer den anden, "Men denne gang holder du duen, 
mens jeg skider på den!" 
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Vaskerier 
 
Her under er belastning i vaskeriet, både tid på dagen og på 
ugedagene, samt hvilke maskiner der bliver brugt mest. 
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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 ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirerer 
et firma. 

 

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 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

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 

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 
Mail: jf@lundens.net 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61 
Mail: hs@lundens.net  

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67 
Mail: birthe.ketterle@lundens.net  

Best.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55  
Mail: nsh@lundens.net 

Best.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35 
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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