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Redaktørens side 
 
 
Så starter den mørke tid og vi skal snart i gang med juleforbe-
redelserne. Er der nogle af jer, der har en opskrift på kager, 
langtidsstegning af and eller flæskesteg, eller hvad I nu synes I 
vil dele med os andre, så er I meget velkomne til at aflevere 
opskriften på kontoret, eller sende den som mail. Så tager vi 
opskrifterne med i de næste to numre. 
   
God fornøjelse med dette blad og rigtig god efterårsferie til jer 
alle sammen.  
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
 
På gensyn i november. 
 

Conni 
 
 

Næste deadline: 
torsdag den 7. november kl. 16.00 
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Johns Klumme 
 
Vores ingeniør og arkitekt 
har lavet en god tegning til 
en ældrebolig i Daruplund 
21. Men desværre bliver den 
også dyr at bygge. En bereg-
ning viser, at huslejen vil 
være på mellem 8.500 og 
9.000 kr. pr. md. Derfor har 
organisationsbestyrelsen og 
administrationen sagt nej til 
at gå i gang med at bygge. 
Foreløbig har vi lagt den i 
nederste skuffe. 
 
Omkring dispensation for 
opsætning af varmemålerne, 
har vi endnu intet hørt. Af-
delingsbestyrelsen har ikke 
glemt sit løfte, om et ekstra-
ordinært afdelingsmøde, 
men vi skal ligesom vide 
hvor vi står -  om vi skal ha-
ve varmemålere op eller ikke. 
 
Containergården har fået 
forlænget åbningstiden i 
weekenden. Man kan komme 
af med storskrald på alle da-
ge indtil kl. 22:00. 
Nu mangler vi bare, at nogle 
af beboere vil læse skiltene, 
så skraldet bliver smidt i den 
rigtige container. 
Det er vigtigt, at der i pap-
containeren kun kommer 
PAP (ikke bøger og køkken-

affald) – i jerncontaineren 
kun kommer JERN. 
I den sidste med ”brænd-
bart” kan der næsten kom-
me alt i. Køkkenaffald skal 
stadig i affaldsskakten. 
 
Vi har fået påmindelser om 
bøder på omkring 5.000 kr., 
da der i papcontainerne er 
fundet andet end pap. 
Varmemesteren og afde-
lingsbestyrelsen har i første 
omgang besluttet at holde 
møde med blokkene 1, 15 og 
16 samt 2, 3 og 4 for at for-
tælle lidt om hvordan con-
tainergården fungerer. Det 
sker onsdag den 9. oktober. 
 
Så har der igen være hær-
værk på lamperne ved va-
skeriet og på stien ved bør-
neinstitutionerne. Man har 
ødelagt alle fatningerne i 
lamperne, og den ved vaske-
riet, har man brækket ned. 
Dette er sket fredag den 27. 
september mellem kl. 20:00 
og kl. 21:15. Hvis der er nog-
le beboere der har set noget, 
så bedes man venligst hen-
vende sig til varmemesteren 
eller afdelingsbestyrelsen.  
Regnskabet for Lundedagen 
2002 udviser et overskud på 
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5.352 kr. Man har allerede 
nu fastsat datoen for næste 
Lundedag – det bliver lørdag 
den 28. august 2004. 
 
Ældre-Caféen er startet op 
igen her efter sommerferien, 
og der er allerede godt med 
aktiviteter. Man har general-
forsamling den 31. oktober 
kl. 13:00 i selskabslokaler-
ne. Jeg vil igen opfordre vo-
res ældre beboere til, at be-
nytte dette gode tilbud og få 
nogle hyggelige timer om 
torsdagen. 
 
Brøndby Kommune har pla-
ner om at ”bygge” nogle un-
geboliger ved Langbjergsko-
len. 
 
Partnerskabsaftalen mellem 
9 boligafdelinger (÷ Magle-
lund) i Brøndby Strand er nu 
færdigforhandlet. Den skal 
nu rundt i de kompetente 
forsamlinger og godkendes. 
Vi vil senere vende tilbage, 
med yderligere omtale. 
 
Det varer ikke længe, så er 
der nogenlunde ens husleje i 
Brøndby Strand. Der er store 
lejestigninger på vej i nogle 
af Parkerne efter de store 
omlægninger de havde for 
nogle år siden. 
 

De nye huslejer ser således 
ud: 
 Pct. Husleje 

 Stign. pr. m2 

Lunden 2,10% 524 

Rheumhus 4,31% 494 

PAP8 3,19% 498 

T13 5,31% 514 

BKB 605 5,75% 496 

BKB 606 8,95% 511 

BKB 607 4,40% 514 

BKB 608 2,97% 503 
 
Der tages forbehold for op- 

og nedrundinger. 
 
Venlig hilsen 
John 
 
 
 
Et par citater: 
 
Organisationstalent er at be-
stemme sig hurtigt og få 
nogle andre til at udføre ar-
bejdet. 
J.G. Pollard 
 
Jurister er mennesker, der 
bedrager retfærdigheden 
med loven. 
Harold Pinter 
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Den nye minigolfbane
Den nye minigolfbane i 
Esplanadebunden, mellem 
Lunden og Rheumpark, lige 
ved Girafcontaineren er iføl-
ge arkitekten Finn Andersen 
Danmarks største og smuk-
keste. Han ved det, for han 
er den eneste i landet, der 
anlægger minigolfbaner af 
denne slags. Den største går 
på antallet af huller, man 
skal gennemspille, hos os er 
det 12, og den smukkeste, 
fordi antallet af huller gør 
mulighederne for variationer 
større. 
 
Torsdag 19. september hav-
de minigolfudvalget inviteret 
til åbning. Solen skinnede 
fra en skyfri himmel og re-
præsentanter fra Byudvalget, 
der har bevilget de ca. 
90.000 kr., banerne har ko-
stet, samt andet godtfolk var 
tilstede for at prøve de nye 
baner. Det lille traktement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der var lagt i hænderne på 
Rheumparks feltkøkken, der 
i virkeligheden er en ombyg-
get pølsevogn, med bl.a. ind-
bygget højttaler og forstær-
keranlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialerne 
Lange flade granitsten hed-
der kvadre, dem er der flere 
af på banerne. Granitten er 
Halmstadgranit, der har et 
speciel spil i farverne, når de er 
våde. Sådanne kvadre vejer 
mellem 600-800 kg. stk. 
Efter at være skåret igennem 
er disse kvadre poleret på 
oversiden til baneoverflade 
og undersiden lagt i grus, så 
de ligger fast når man skal 
gå og spille på dem. Forskel-
lige forhindringer på banerne 
er i tilhugget granit og is-
tidskampesten hentet i Sorø, 
danner ramme om de for-
skellige baner. 
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Køller og kugler 
Køllerne skal være af den 
slags, der hedder puttere. 
Det er køller, der er beregnet 
til små, men præcise slag. 
Der har jævnligt været tilbud 
i lavprisvarehuse på disse 
køller, der ligger i et prisleje 
omkring 200 kr. Det kan væ-
re en god investering, da en 
hel familie kan deles om en 
kølle. 
 
Man skal jo skiftes til at gå 
en bane igennem. Men det er 
også godt at have sin egen 
kølle, så smag og pengepung 
må afgøre det. Golfkugler 
koster omkring ti kroner pr. 
stk., men de der bruges til 
”storgolf” kan godt være lidt 
for sprælske. 
 
Beboerrådgiver Anette Hest-
lund på telefon 43 54 68 90, 

mobil 24 21 36 08 arbejder 
med at lave en forening, der 
skal tage sig af det daglige 
arbejde omkring banerne og 
modtager gerne henvendelse 
fra interesserede. 
 
I fremtiden er der måske 
endnu en klub eller forening 
i Brøndby Strand. Der er en 
hel vinter til at få denne til at 
virke og ikke mindst arran-
gere den store forårsturne-
ring, der skal være start-
skuddet til næste sommers 
morskab. Vi glæder os her i 
efteråret 2002 til foråret 
2003. 
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Brev fra Telia. 
 
De ca. 30 lejemål der endnu ikke har lavet deres Internet pak-
ke om, fra enten den store eller lille pakke til Flexrate, har i 
sidste uge fået et brev fra Telia med overskriften: Opsigelse af 
Internet aftale. At brevet har denne overskrift er noget uhel-
digt, for der burde nok i stedet have stået: Ændring af Inter-
net aftale, fordi vi, som jeg flere gange har skrevet her i bla-
det, har lavet en ny aftale der løber frem til udgangen af år 
2005. 
 
Ved at forlænge kontrakten, kunne vi få et tilskud fra Telia på 
kr. 618.000,00 som vi har brugt til at nedbringe vores gæld for 
kablingen. Et tilbud vi ikke synes vi kunne sige nej til. Men alt 
har sin pris og betingelsen fra Telia var, at vi pr. 1. december 
afskaffede det der kaldes den lille og den store pakke, og i ste-
det kun havde Flexrate. 
 
De eneste der kunne blive generet af dette, var de 12 lejemål 
der stadig har den store pakke, men det er vel ikke rimeligt at 
vi går glip af så mange penge for, at 12 lejemål kan beholde 
den fordel det er, at være fri for en max. grænse på trafikken? 
 
Det Telia skriver er, at man skal komme ned på kontoret og 
ændre sin Internet aftale, da Telia ellers lukker for forbindel-
sen den 30. november, til de lejemål der har fået brev (og ikke 
for alle andre, der har ændret deres aftale, som nogle har fået 
forståelsen af) Derfor kom ned på kontoret og udfyld ske-
maet, det tager kun 2 minutter, så du også i fremtiden kan 
bruge nettet. 
 
Det afsnit hvor Telia skriver, at prisen pr. 1. februar ændres til 
kr. 50,00 for 50 MB. forbrug og en max. pris på kr. 300,00 
hvis forbruget er under 5 GB. om måneden, er vi absolut ikke 
enige med Telia om. Vi mener, at der i den overordnede kon-
trakt klart og tydeligt står, at prisen er kr. 60,00 for 60 MB. 
forbrug og en max. pris på kr. 200,00 hvis forbruget er under 
4 GB. om måneden. Vi har gjort Telia helt klart, at vi ikke vil 
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finde os i denne stigning og hvis de fastholder deres syns-
punkt, vil vi bede vores advokat om at overtage sagen. 
 
Sagen ligger lige nu hos Telia’s juraafdeling, og jeg vil løbende 
holde alle orienteret om sagen her i bladet. 
 
Jeg håber, at se alle de beboere der har fået brev på afdelings-
kontoret. Vi har åbent, tirsdag i lige uger mellem kl. 18 og 19. 
 

Helge 
 
 
 
 

 
Det betyder ordene 
• Download er hastigheden, pc'en henter data med. 
• Upload er hastigheden, pc'en sender data med. 
• kbit/s (kilobit i sekundet) er et mål for, hvor mange data-

enheder, der overføres i sekundet. 
• 256/64 kbit/s betyder, at pc'en henter (downloader) data 

med 256 kilobit i sekundet og sender (uploader) data med 
op til 64 kilobit i sekundet. 

 

 
 
Vores server flyttes 

 
Vores server til hjemmeside og e-mail bliver flyttet, til en ny og 
større maskine. Det betyder, at du ikke kan se vores og evt. 
din egen hjemmeside, og du kan ikke hente og sende post nat-
ten mellem fredag den 11. oktober og lørdag den 12. okto-
ber. Telia regner med at afbrydelsen varer 10 til 12 timer. 
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Selskabslokalerne
Vi skal gøre opmærksom på, 
at der ikke er kontorvagt i 
selskabslokalerne, mandag 
den 7. oktober 2002. 

 
Med venlig hilsen 

 
Glenda 

 

 
 
Lige et par små gode tips. 
 
Har man svært ved at gøre 
Wc’et  rent nede i bunden, 
så smid en opvaskemaskine 
tablet ned i vandet og lad 
den ligge natten over. Deref-
ter rengøres. Skulle man ik-
ke havde en opvaskemaski-
ne, så koster en pakke billige 
tabletter i Netto ca. 25,00 kr. 
 
Denne har været i før: 
Når i har afsyret jeres vand-
hane filtre, så tør dem tørre 
og smør vaseline på gevin-
det. Så er de meget nemme-
re, at få af næste gang. 
 

Hilsen  
De blå Mænd. 

 

 

Månedens 
Avisudklip 

af H.F. 
 
Årets spritbilist i Storbri-
tannien 
 
Han havde blodet fuld af al-
kohol, foden trykket godt 
ned på speederen, den ene 
hånd holdt mobiltelefonen 
op til øret og den anden – 
tja, den anden arm havde 
han mistet i en ulykke. 
 
Da han tilmed bragede over 
for rødt lys, blev han stoppet 
af politiet i London, som tog 
hans kørekort. 
 
Britisk politi advarer generelt 
mod, at andre forsøger at gø-
re ham kunststykket efter – 
både helt og delvist. 
 
Kilde: Berlingske Tidende 
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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 
 

Nye åbningstider pr. 1. oktober 
 

Mandag – fredag – kl. 7:30 – 18:30 
Lørdag – søndag -  kl. 8:00 – 16:00 

 
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 
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) 

 
 
  
 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
7. november 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 løse denne krydsord rigtig, er du med i lodtrækningen 
om 2 flasker vin. 
 
 
 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den     
7.  november 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:___________________

Held & 
lykke



 14

Svar på læserbrev: Læserbrev: 
 

I sidste nr. af Lundexpressen 
havde Connie Kracht et læ-
serbrev. I dette stod der 
blandt andet, ”at hun un-
drede sig over at bestyrelsen 
indkøber dyrt pc udstyr til 
sig selv samt til varmemeste-
ren, og at man så ikke må 
bruge det”. 
 
Det skal oplyses, at afde-
lingsbestyrelsen ikke har 
indkøbt noget ”dyrt” pc-
udstyr. Det der står på kon-
toret er ca. 3 år gammelt, og 
det samme er varmemeste-
rens. Der må være noget 
Connie Kracht er uvidende 
om, da familien Kracht er 
storforbruger af at sende 
mail til afdelingskontoret. 
Det vi har sagt er, at evt. 
klager skal afleveres skrift-
ligt og med underskrift på. 
Desuden har jeg meddelt, at 
undertegnedes mail er min 
private og ikke afdelingens, 
samt at jeg ikke står til rå-
dighed for afdelingen 24 ti-
mer i døgnet. 
 
Med hensyn til bomme og 
ambulancer, så synes jeg det 
taler for sig selv. 
 

John Frimann 

Nu er det nok, der må gø-
res noget! 
Vi flyttede ind i Daruplund 
for 2 år siden. Dengang fik vi 
at vide, at der var dejligt og 
fredeligt. Inden der var gået 
1½ år, havde vi fået stjålet 
bilen 2 gange og overdækket 
til min kærestes motorcykel 
blev også stjålet. Den 12./6. 
kommer min kæreste ned til 
sin bil og ser, at sideruden 
er smadret og hattehylden 
med højtalere er stjålet. Ra-
dioen tog vi med op om afte-
nen. Der er ratlås på, så bi-
len kunne de ikke løbe med, 
men alligevel skal der øves 
hærværk. 
Jeg synes, at det er trist, at 
Daruplund har forandret sig 
så meget. Her er ikke stille 
mere og børnene føler sig ik-
ke trygge, på grund af de 
forbandede knallerter, der 
kører hvor de vil og larmer 
mere end de må. Op til flere 
gange, er min datter blevet 
truet af større børn, med det 
resultat, at hun ikke er me-
get for at gå ned alene. 
 

Der må gøres noget!  
Hvad ved jeg ikke, men jeg 
bliver harm over det der sker 

Sofia Ingvardsen 
D.25 
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Kvarterløft 
 
Knudepunkt 
Skal den nordlige kørebane 
af Esplanaden fra kirken til 
Brøndbyvester Boulevard 
fjernes og give brugbart rum 
for det knudepunkt, hvori 
blandt andet et kommende 
kulturhus skal placeres? 
Trafik- og byplankonsulenter 
har over sommeren arbejdet 
med forskellige løsningsmo-
deller. Allerede da det kom 
frem, at en ensretning af en 
del af Esplanaden var på ta-
le, afleverede en række be-
boere en protestskrivelse 
med det hovedargument, at 
støjniveauet som følge heraf 
ville stige uacceptabelt. 
 
Det viser sig imidlertid, at 
dette øjensynligt ikke er til-
fældet. Målinger foretaget på 
stedet i to meters højde an-
skueliggør, at trafikstøjen vil 
være uændret med tendens 
til et mindre fald. Det forud-
sætter dog en nedsættelse af 
hastigheden fra de nuvæ-
rende 70 km/t til 50 km/t - 
noget ingen vel kan være 
utilfredse med. 
På temagruppens møde den 
29. august i TRANEN frem-
lagde arkitekterne og Tek-
nisk Forvaltning fire forslag 

til hovedindretning af Knu-
depunktet. 
 
Et par af forslagene betød en 
delvis fjernelse af kørebanen, 
hvilket giver en række mu-
ligheder for placering af kul-
turhuset. 
 
Forurenet jord 
En vigtig og måske lidt uven-
tet kendsgerning er, at man 
for tiden ikke er helt klar 
over, om de store jordmæng-
der - 32.000 m3, såfremt he-
le kørebanen fra kirken fjer-
nes - indeholder miljøskade-
lige bestanddele. Der skal 
dog erindres om, at miljø-
kravene jo er skærpede siden 
byggeriet i 70’erne. Tekni-
kerne på rådhuset  har nogle 
færdige skitser klar i midten 
af oktober, hvorefter forslag 
via Kommunalbestyrelsen 
skal i offentlig høring. 
 
Seniorbofællesskaber 
Interessen for seniorbofæl-
lesskaber er fortsat stor. Al-
lerede tidligt i forløbet var 
der planer om at afholde 
studiekredse om temaet. 
Der er derfor blevet knyttet 
et konsulentfirma „Senior 
Bolig Rådgivning“ til projek-
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tet. Man påregner at  gen-
nemføre et seminar for alle. 
Herunder vil man kunne 
tilmelde sig studiekredsfor-
løbet, som nok vil finde sted 
i løbet af vinteren. 
 
Naturlegeplads 
Naturlegepladsen på Det 
Grønne Overdrev mellem 
gartneriet Toften og Middel-
alderlandsbyen er nu en rea-
litet og forventes færdig til 
foråret 2003.  
Legepladsen henvender sig 
til såvel børn i daginstituti-
onsalderen samt lidt større 
børn, og naturligvis vil den 
være velegnet til børnefami-
lieudflugten. 
Der bliver  tale om en ander-
ledes legeplads. Beplantnin-
gen skal være af en art, der 
tiltrækker både fugle og an-
dre smådyr, og man skal 
kunne følge årstidernes skif-
tenen.  
Der skal kunne leges det lidt 
„farlige“ såvel det mere „stil-
le“. Pladsen bliver opdelt i 
tematiske rum. Endelig skal 
legepladsen også appellere til 
sanserne - altså noget for 
både syn, smag og hørelse. 
Vi venter i spænding på ind-
vielsen. 

 
 

Svar på læserbrev fra 
Connie Kracht: 

 
Jeg synes nok at det var på 
sin plads, at man henvendte 
sig her på kontoret hvis man 
har problemer med sit varme 
vand, og ikke bare hænger 
folk ud her i bladet, som om 
man ikke passer sit arbejde. 
Vi er ikke tankelæsere, men 
det kunne være dejligt en 
gang i mellem. 
 
Når jeg beder jer om at ringe 
og ikke skrive til min pc’er, 
er det for at gøre det lidt 
nemmere for alle parter. Jeg 
kan bedre spørge jer pr. tlf. 
om problemet og måske give 
et svar med det samme. Det 
er for mig hurtigere, end at 
sidde og skrive med to fing-
re, for husk på, jeg er ikke 
udlært som kontormand. 
 

Varmemesteren 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 8/2002 
tirsdag den 27. august 2002 

 
 

Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, 
Glenda Jensen, Preben Hansen, Bent Pedersen 
Poul Lindhardtsen, Henning Maj, Kurt Vestergaard 
og Birthe Ketterle.  

Afbud fra Dan Wiinblad 
 
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 under-

skrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetoversigt for 1/10-01 – 30/6-02 blev gennem-

gået og taget til efterretning. 
2-2 Forsikring stiger efter 11. sept. 2001 grunden terror-

aktionen i USA sidste år. Forsikringen forhøjes med 
ca. 32.000 kr. Desuden kommer der selvrisiko på alle 
skader på 1700 kr., hvilket på grundlag af tidligere 
skader, vil beløbe sig til 52.000 kr. 

2-3 Regnskabsoversigt for 2002 for Beboerrådgivere blev 
taget til efterretning. 

 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Problemer med PDS-kabel til varmemesterkontor fra 

blok 14. Vi er ikke kommet overens med Semcos 
overmontør. John kontakter Semcos afdelingsdirek-
tør. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Kælderrum (skralde-) er alle lejet ud pr. 1.10.02. Fem 

kælderrum er genudlejet. 
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Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Alt er i orden. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 25. juni 2002 
6-2 Kontorvagt den 20. august 2002 

Vagtskemaerne blev gennemgået. 
6-3 Kontorvagt den 3. september 2002 – Helge 
6-4 Kontorvagt den 17. september 2002–Birthe 
6-5 Kontorvagt den 1. oktober 2002 – Glenda og John 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Referat fra Org.bestyrelsesmøde 20. juni blev taget til 

efterretning. 
7-2 Referat fra Lejerbo repræsentantskabsmøde blev ta-

get til efterretning. 
7-3 Kursustilbud fra Lejerbo er tidligere udsendt. 
7-4 Indflyttermøde den 21. aug. 02 forløb tilfredsstillende 

bortset fra 2 personer, der udeblev. 
7-5 Referat fra møde D.39 + D.41 + Lundeklub blev taget 

til efterretning. 
7-6 Klage over referat + manglende udførsel blev taget til 

efterretning. 
7-7 Lundedag den 31. aug.: Der ventes 130 – 140 perso-

ner. 
7-8 Lundevandring for bestyrelsen søndag den 20. okto-

ber. 
7-9 Møde med Lejerbo afd. – 7. okt. i Køge kl. 19. Besty-

relsen + varmemesteren deltager. 
7-10 Velkommen til Lunden – a jour – foto : Blev accepte-

ret under protest fra Birthe. 
7-11 Referat fra Byudvalgsmøde den 17. juni til efterret-

ning. 
7-12 Referat fra De 8 møde den 24. juni til efterretning. 
7-13 Referat fra De 9 møde den 12. august til efterretning. 
7-14 Minigolfprojektet i Esplanadebunden til efterretning. 
7-15 Referat fra Kvarterløft den 13. juni til efterretning. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Råderetten blev gennemgået med få kommentarer. 
8-2 Varmeregnskab. Enkelte afregninger er forkerte p.g.a. 

badekar. 
8-3 Lundens plads – springvand, indvielse den 31.8.02, 

kl. 10:30. 
8-4 Udskiftning af vinduesrammer: ca. 1.000 stk. udskif-

tes. 
8-5 Døre i gavl ved de gl. skralderum flyttes ikke  –

eventuel isolering af loft. Der arbejdes på sagen. 
8-6 Ældrebolig i Blok 5. Der skal være møde den 

26.9.02. 
8-7 Akut skade / vagtordning / mobiltelefon. Afdelings-

bestyrelsen prøvekører i 3 måneder på skift – 1 uge 
ad gangen. 

8-8 Ombygning af badeværelse i blok 6 med eventuel 
nedlægning af gæstetoilet kan ikke accepteres, da det 
vil afstedkomme en forringelse af lejemålet. Andre 
forslag vises. 

8-9 Video på containergården er monteret. 
8-10 Belysning i Lunden – NESA – er efter mange rykkere 

nu endelig på plads. 
8-11 Campingvogne. Parkeringsregler jf. nye regler fra 

Brøndby Kommune. 
8-12 Affaldssortering. Bent Pedersen forsøger at få et møde 

i stand med Jens Granholm, Miljøsektionen i Brønd-
by. 

8-13 Skrænt mellem Daruplund og Maglelund. Der er ikke 
sket noget. Vi har sendt brev til Tranemosegård. 

8-14 Forurenet jord – ansøgning til organisationsbestyrel-
sen om at få regningen refunderet. 

8-15 Eftersyn af lejemål for mistanke om misligholdelse. 
Lejerbos inspektør har gennemgået det, og der var 
begrundet mistanke. 

8-16 Invalidepladser i Lunden. Kommunen får ikke be-
sked, hvis folk flytter eller dør. John vil tage sig af det 
og maile til Birthe eller lignende. 

8-17 Afkarboniseringsanlæg til opvaskemaskine i sel-
skabslokalerne bevilges på næste budgetår. 
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8-18 Belastning i vaskeriet i gennemsnit i et år blev taget 
til efterretning. 

8-19 Legeplads ved blok 13 – er nyetableret. 
8-20 Manglende syn af opvaskemaskine i blok 5. 
8-21 Dør til lejlighed i blok 8 . Sagen er godkendt af forsik-

ringen. 
8-22 Gulve i lejligheder (venteliste). Der er først penge igen 

efter 1.10.02. Beboer i blok 7 har forespurgt, hvornår 
hans gulve bliver lavet. Det foreslås, at beløbet hæves 
med 50.000 kr. på budgettet 2003-04. 

8-23 Visse områder mellem blokke ændres i beplantningen 
efter henvendelse fra en hel del beboere. Det foreslås, 
at der afsættes et beløb på 100.000 kr. på budgettet 
2003-04. 

 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Klage over forhold omkring blok 10 er afklaret. 
9-2 Andre klager over forhold omkring blok 10 er afkla-

ret. 
9-3 Klage over støj i blok 6 er afklaret. 
9-4 Cykler i Kældergangen i blok 11. Vi holder øje med 

det. Cykler skal henstilles i de dertil indrettede cykel-
rum. 

 
Pkt. 10 Ansøgninger 
 Ingen. 
 
 Næste møde er den 8. oktober 2002 kl. 18.00 
 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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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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Lidt om at være blå mand's ferieafløser i Lunden 

 

Allerførst ønsker jeg at sige 
tak, for alle de dejlige varme 
smil og venlige bemærknin-
ger, som jeg har fået i de 8 
uger som jeg var ferieafløser 
i. 
 

Da jeg havde sagt ja til at 
være afløser, vidste jeg ikke 
helt hvad jeg gik ind til, det 
var åbenbart ikke lige - til. 
Jeg ved godt, at jeg i alt ge-
mytlighed tidligere har sagt 
til de blå mænd, når de for-
talte at de havde knoklet he-
le dagen, at det ord kunne 
de ikke engang stave til. 
Disse ord tager jeg hermed i 
mig igen, med en undskyld-
ning, for min manglende vi-
den der om. 
For ordet knokle findes her i 
Lunden, selvom I måske ikke 
selv ser det, på grund af je-
res arbejde. 
 

Jeg ved ikke om I selv er klar 
over, at der er 43 skakter 
med 240 l container, som 
tømmes mandag - onsdag - 
fredag. 
Dette arbejde, har jeg nu 
selv prøvet adskillige gange. 
Jeg må nok sige føj for den 
da, når man flere steder 
trækker containeren ud, ja 
så tror man det er løgn, men 
så kommer der yderligere en 

til to container fulde med af-
fald ned oppe fra, og jeg må 
nok sige, at det er ikke alle 
som pakker deres affald lige 
pænt ind, for ikke at sige, 
slet ikke har gjort noget. Når 
man så har gået ud og ind 
flere gange før der var gjort 
rent, (efter sådan en tur), har 
man gået ca. 5,5 km inden 
frokost~ men tro det eller ej, 
efter frokost skal man sta-
digvæk være på dupperne, 
men for mit vedkommende 
var det jo ikke altid lige let, 
for jeg havde selvfølgelig 
glemt, at jeg ikke længere var 
20 år mere. Men ingen be-
klagelse fra min side, da jeg 
jo selv havde sagt ja til job-
bet. 
 

Men generelt mener jeg, at 
beboerne her i Lunden i langt 
de fleste tilfælde, er flinke til 
at bruge vores affaldskuber, 
som findes over alt i Lunden 
med ca. 100 m i mellem. Blot 
kunne man ønske sig, at 
forældrene lærte deres børn 
at gøre det samme, så der så-
ledes ikke ligger papir og so-
davandsdåser og flyder i de 
grønne områder, da vi alle 
ønsker, at der er pænt at bo i 
Lunden. 

Med venlig hilsen 
Erik Ilsvard
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Kreativ torsdag hver torsdag i Rheumhus 
kl. 18-21 

 
Vi laver alt mellem himmel og jord. 

Lysstøbning, gibsstøbning, glasmaling, tegning, maling, sy-
ning m.m. 

Vi har også symaskiner. 
Medbring egne materialer eller køb dem hos os. 

Absolut rimelige priser. 
 

Uddannet dameskrædder! 
I alle lige uger, året ud, kommer Myrna. 

Hun vil sidde klar med hjælp og vejledning i alle tænkelige 
syopgaver. 

Det være sig tøj, (jule)pynt, (jule)gaver m.m. 
 

Salg af mad og drikkevarer. 
 

Rheumhus præsenterer 
I samarbejde med AOF 

 
Debatoplæg med 

Fædregruppen på Nørrebro 
 

Mandag den 28. oktober kl. 17-20 
 

Rheumhus – Albjergparken 4 – Brøndby Strand 
tlf.: 43541163 
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Det sker! I Rheumhus 
Cafeen i Rheumhus, tlf.: 
43541163 
 

Bemærk nye åbningstider: 
Mandag: 9.00-21.00 
Tirsdag: 9.00-15.00 
Onsdag: 9.00-21.00 
Torsdag: 9.00-21.00 
Fredag: 9.00-12.00 
 

Morgenmad 
Mandag-fredag kl. 9.00-10.30 
Morgenkomplet til 15 kr. 
 

Frokost 
Smørrebrød, foccaciaboller, lune 
retter m.m. 
Bestilling skal ske inden kl. 
12.00. 
Dagens avis, kaffe og te gratis. 
 

Aftensmad 
Hver onsdag kl. 18.00-20.00. 
Ny gæstekok hver gang. 
Priser: 
Voksen 40 kr. 
Børn 4-14 år 23 kr. 
 

Internetcafeen i Rheumhus 
Åbningstider:  
Mandag: 9.00-21.00 
Tirsdag: 9.00 – 15.00 
Onsdag: 9.00-21.00 
Torsdag: 9.00-21.00 
Fredag, lørdag, søn- og hellige-
dage lukket 
 

Børn fra kl. 14.00 
Priser: 10 kr. pr. time 
Klippekort: 100 kr. for 11 timer 
 

Bogcafé 
Kom ned og se hvad vi kan tilby-
de af spændende bøger! 
Lån, få eller byt! 

 
Loppemarked 
Første lørdag i måneden. 
Lørdag den 5. oktober og lørdag 
den 2. november kl.10.00-15.00. 
Kom og gør et kup! 
 
Mimrebanko 
Anden tirsdag i måneden. 
Tirsdag den 8. oktober 
Dørene åbnes kl. 11.30. 
Spillet starter kl. 12.30. 
Gratis kaffe og kage. 
 
Fredagsbanko 
Første fredag i måneden. 
Dørene åbnes 18.00 
Spillet starter kl. 19.00 
 

Kreativ aften 
Hver torsdag. Kl. 18.00-21.00. 
Vi laver alt mellem himmel og 
jord. 
F.eks. lysstøbning, gibsstøbning, 
glasmaling, tegning, maling. 
Vi har også symaskiner. 
Medbring egne materialer eller 
køb dem hos os. 
Absolut rimelige priser. 
 

Jamaften/fri scene 
Den tredje tirsdag i hver måned 
kl. 19.00 
Tirsdag den 15. oktober 
Kom og jam og tag dit instru-
ment med eller hør fed musik. 
 

Netnat i internetcafeen 
Lørdag den 19. oktober til søn-
dag den 20. oktober 
50 kr. for 6 timer. 
Turnering med præmier. 
Kom ned og tilmeld dig! 
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Pensionist i Lunden 
 

Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
Samlingsstedet for pensionister og 
efterlønsmodtagere boende i Daruplund 
og Resenlund. “Ældre Cafeen” er en for-
ening direkte under afdelingsbestyrelsen i 
Lejerbo afd. 157. 
 
Vi er ca. 33 medlemmer, der mødes hver tors-

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

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

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

 
 

 

Storskrald skal afleveres i Containergården der har åbent in-
den for normal arbejdstid mellem kl. 6:30 og 15:00 (fredag til 
kl. 13:00). 
Uden for normal arbejdstid kan man ved hjælp af vaskekor-
tet 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 affald - Elektriske og elektroniske produkter – Jern – 
Batterier – Maling – Madrasser - Brugt tøj. 
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Uddrag af artikel fra ”Indblik” (TDC Kabel TV) 
 

Medieforlig med luftige visioner 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget at Danmark skal 
have et jordbaseret, digitalt sendenet 
 
Den konservative kulturminister, Brian Mikkelsen, kan blive 
manden, der sætter en stopper for den analoge tv-tidsalder i 
Danmark. Fire gange er beslutningen om en total udbygning af 
det digitale sendenet blevet vedtaget i Folketinget. Men først 
med medie-forliget i juni i år, hvor Dansk Folkepartis stemmer 
gjorde regeringens medievisioner til virkelighed, blev den digi-
tale tv-fremtid lagt fast. 
 
Senest i 2007 forventer regeringen, at et nyt digitalt sendenet, 
DTT-nettet, er i funktion som en tredje digital sendeplatform. 
I dag er det de velkendte kabel- og satellit-baserede platforme, 
der som de eneste sender digitalt tv til danskerne. på denne 
måde har henved 1,8 millioner husstande, eller cirka 75 pro-
cent af den danske befolkning, allerede nu mulighed for at få 
adgang til digitalt tv. 
 
TDC Kabel TV byder konkurrencen velkommen  
"Umiddelbart byder TDC Kabel TV den forøgede konkurrence 
velkommen, og vi noterer med tilfredshed, at regeringen vil 
sikre en fair konkurrencesituation uden offentlig støtte til den 
nye, digitale platform," udtaler programdirektør Ulf lund fra 
TDC Kabel TV. 
Man skal nu ikke vente, at køen af interesserede selskaber til 
at drive DTT bliver lang. For i de andre lande i Europa, hvor 
man har etableret et DTT-sendenet, har erfaringerne ikke væ-
ret gode. Faktisk har der været så store økonomiske problemer 
i flere af disse selskaber, at man ligefrem taler om fallit og 
økonomisk fiasko. 
 
Sport skal skaffe seere  
I samtlige lande, hvor der findes et DTT-lignende sendenet, 
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har operatørerne satset på sport som appetitvækker for at få 
systemet udbredt. Men maddingen har ikke været god nok, for 
kunderne har svigtet. 
Faktisk er det umuligt at finde et eneste sted, hvor et DTT-net 
har været en succes. TDC Kabel TV forudser derfor, at Dan-
mark vil følge den samme udvikling som i England, Spanien og 
Sverige, og at også det danske DTT-net bliver en fiasko. Til 
gavn for hverken forbrugere, tv-kanaler eller den kommende 
operatør af nettet. 
 
Kræver en boks under tv'et 
Regeringens nye medieforlig lægger op til en model, hvor ope-
ratøren af det kommende DTT-net blandt andet skal tjene sine 
penge på at sælge en digital boks, som skal sluttes til tv-
apparatet, for at seerne kan få glæde af signalerne. 
Prisen ventes at komme til at ligge på ca. 2.000 kr., som for-
brugerne kommer til at betale. Som det ser ud lige nu, vil den 
kommende, digitale boks ikke kunne "spille sammen med" an-
dre digitale bokse, herunder TDC Kabel TV’s modtagerbokse. 
Så man må altså anskaffe sig en ekstra boks, hvis man vil ha-
ve adgang til kanalerne i DTT-nettet. 
 
Udsendes via eksisterende master  
Det kommende DTT-sendenet kommer til at gøre brug af de 
eksisterende antennemaster, som blev sat op i forbindelse 
med, at TV2-regionerne blev oprettet. Og eftersom DTT-nettet 
vil gøre brug af de samme frekvenser, som i dag bruges til at 
sende analoge tv- og radiosignaler på, vil der kun være plads 
til et begrænset antal tv-kanaler, realistisk set 12-14 kanaler, 
men måske op til 18-20 kanaler, når eller hvis de analoge 
sendinger af DR og TV2's kanaler ophører. 
 
Koster 1,2 mia. kroner 
Det jordbaserede digitale sendenet ventes at komme til at ko-
ste ca. 1,2 mia. kroner. Regeringen har besluttet, at der ingen 
penge kommer fra staten, og at alle midler til etableringen skal 
komme fra en kommerciel udbyder. 
Det er endnu uklart, om en sådan udbyder overhovedet kan få 
økonomien til at hænge sammen. 
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Børnesiden 
Præmierne 

September 2002 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Cecilie Eghorst 
Daruplund 17 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Amanda Hansen 
Daruplund 69 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Mik Nedergaard 
Daruplund 67 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
Løsning:  

 
KNALLERT 

 
Tillykke til vinderne. 

 

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

Voksensiden 
Præmierne 

September 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
B. Schmidt 

Daruplund 33, 1 th. 
 
 

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

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Løsning: 
Erik Balling – Ove Verner 
Hansen – Pippi Langstrøm-
pe – Sverige – 26. maj – 30 
år – Daisy – Kaptajn Had-
dock – Asterix – Greve – Eli-
sabeth Taylor 
 
 
 

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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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 15. okt. 

 
tirsdag den 29. okt. 

 
begge dage mellem 

 
kl. 18:00 og 19:00 

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

 
Akut nødtelefon:

 

 
60 63 99 53 

 

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 
 
Læren: "Peter! Hvorfor kommer du først nu?" 
Peter: "Jeg faldt ud af vinduet fra 3. sal." 
Læren: "Det kan da ikke tage to timer, hva'?" 
 
Nabo 1: "Undskyld, men må jeg ikke låne dit stereoanlæg i af-
ten?" 
Nabo 2: "Jamen, jeg skal holde fest i aften med vennerne, som 
jeg plejer." 
Nabo 1: "Ja, det tænkte jeg sgu nok." 
Nabo 2: "Du skal måske også holde fest?" 
Nabo 1: "Næ, jeg kunne bare godt tænke mig en stille nat uden 
musik og larm!" 
 
Hvordan får man en stor gruppe kvinder til at tie stille? 
Man beder dem tale en ad gangen og lade den ældste tale 
først. 
 
Mellem 2 veninder: 
Veninde 1: "Min mand er 300% impotent for tiden. Det er altså 
bare surt." 
Veninde 2: "300%? Jeg er ikke sikker på, jeg forstår?" 
Veninde 1: "De første 100% er du vel med på. Udover dem har 
han desuden brændt sin tunge og brækket sine fingre." 
 
Far, hvorfor har du sat kryds i min karakterbog? 
- Ingen skal da tro, at et barn med så dårlige karakterer, har 
en far der kan skrive, min søn... 
 
Næh, goddag, fru Madsen, hvad laver De her i forsikringssel-
skabet? 
- Jeg har tegnet en sygeforsikring for min mand! 
- Jeg tror, jeg går op og får forlænget min mands! 
- Gud, gør de også den slags her!? 
 
 



 

 

32 
 
 
 

Vittigheder 
 
Bondemanden kom hjem til sin kone og spurgte, om de ikke 
skulle dyrke sex. 
- "Nej" sagde konen. "Det kan vi ikke, vores søn er snart 
hjemme". 
- "Og hvad så" svarede bondemanden, "vi starter bare opva-
skemaskinen, så kan han ikke høre noget..." 
- "Nej det går ikke" svarede konen, hvorefter bonden blev sur 
og kørte ud på marken i en traktor.  
Da sønnen kom hjem, havde hun alligevel fortrudt, og bad 
sønnen gå ud til sin far og sige, at han skulle komme hjem og 
starte opvaskemaskinen.  
Drengen gik derud og fortalte, hvad moren havde sagt, hvoref-
ter bonden svarede: 
- "Du kan sige til din mor, at jeg har vasket op i hånden!" 
 
 
HOS LÆGEN 
Findes der et forebyggende middel, som er bedre end p-piller? 
Ja, sovepiller.... 
 
- "Hvis jeg dør før dig," sagde bonden til sin kone, "så gift dig 
med Jens-Peter!"  
- "Hvorfor det?," spurgte konen.  
- "Han har engang snydt mig i en grisehandel!" 
 
 
Blondinen på rideskolen... 
Instruktøren: "Undskyld frøken, men sadlen vender den for-
kerte vej." 
Blondinen: "Hvad mener du med det? Du ved da ikke, hvor jeg 
vil ride hen."
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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 mm.) 

tlf. 70 24 45 10 
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. 1.750,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.300,- + 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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