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Redaktørens side 
 
 
Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke 
kommet nogle opskrifter på julebag, men vi har en rigtig god 
opskrift på kokoskage. Den er hurtig at lave og smager sim-
pelthen skønt. 
 
I er velkomne til, at sende jeres opskrifter, hvis I har lyst til at 
dele med os andre. Det behøver ikke at være på julekager osv., 
bare det smager godt.  
 
God fornøjelse med dette blad og rigtig god november til jer al-
le 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 december. 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Mandag den 2. december kl. 16.00 
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Johns Klumme 
 
Afdelingen har modtaget den 
glædelige meddelelse, at vi 
igen har fået dispensation 
for opsætning af varmemåle-
re. Denne gang indtil 1. sep-
tember 2004. 
 
Som lovet på afdelingsmødet 
i maj har afdelingsbestyrel-
sen indkaldt til et ekstraor-
dinært afdelingsmøde ons-
dag den 20. november 2002. 
Der er udsendt materiale 
med et regnestykke omkring 
varmen m.m. 
 
Afdelingsbestyrelsen fore-
slår, at vi i første omgang la-
ver en hurtig løsning, hvor 
varmen hæves i gavllejlighe-
derne, samtidig med at vi ta-
ger radiatorerne ned i op-
gangene. 
 
Afdelingsbestyrelsen beder  
også om tilladelse til at un-
dersøge mulighederne for en 
større renovering bl.a. gavle, 
varme- og vandmålere, dør-
partier, nyt låsesystem m.m. 
 
Man skal også være op-
mærksom på, at vores rør-
installationer mange steder 
ikke har det for godt. Der er 
konstateret tæringer nogle 
steder i bebyggelsen. 

Når vi nu skal have et møde, 
så har afdelingsbestyrelsen 
også besluttet at foreslå, at 
der indføres udvidet råderet i 
afdelingen, ligesom der er i  
flere andre afdelinger. 
 
Vi har stadig nogle proble-
mer med korrekt sortering af 
storskrald. 
 
Det er vigtigt, at der i 
 
papcontaineren kun kom-
mer PAP (ikke pizzaer, bø-
ger og køkken-affald) 
 
jerncontaineren kun kom-
mer JERN. 
 
I den sidste med ”brænd-
bart” kan der næsten kom-
me alt i. 
 
Køkkenaffald skal stadig i 
affaldsskakten. 
 
Brøndby Fjernvarme meddel-
te på deres generalforsam-
ling, at man skal forvente en 
stigning i varmeudgiften i 
2003. 
 
Brøndby Kommune giver nu 
tilladelse til at køkkenaffald 
kan komprimeres. I øjeblik-
ket betaler vi efter rumfang.  
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I fremtiden vil der blive af-
regnet efter vægt. Der bliver 
tømt skakter 3 gange om 
ugen. Det har vi fået vejet og 
der er 3.500 kg pr. uge, hvil-
ket er ca. 182 tons om året. 
Dertil kommer storskrald. Vi 
er ved at få lavet en udreg-
ning på, om det kan betale 
sig at investerer i en kom-
primator (kr. 200.000 inkl. 
moms). I forbindelse med 
omlægningen har Brøndby 
Kommune også hævet tak-
sterne (skattestop). Admini-
strationen har regnet ud, at 
der er et underskud på ca. 
50.000 kr. på budgettet for 
2002-2003. Derfor er det vig-
tigt, hvis vi kan spare noget, 
at vi selv kan komprimere af-
faldet. Afdeling 90 – Gildhøj 
– får en huslejeforhøjelse på 
ca. 64 kr. og Dammene en 
på 106 kr. pr. husstand pr. 
måned.  
 
Vores kuber er blevet tømt 
uregelmæssigt i de sidste 3-5 
uger. Vi har flere gange væ-
ret i kontakt med Kommu-
nen for at få tømt dem. Men 
der er tilsyneladende store 
problemer med vognmanden 
(Vestforbrænding), så det er 
ikke bare lige ..… De blå 
mænd har taget det der stod 
rundt omkring kuberne, så 
det hele ikke bare flyder. 

Mange har sikkert oplevet at 
vores grantræer ”fælder”. 
Nogle mener, at de er ved at 
blive ”syge”. Efter nogle ud-
sagn fra træspecialister er 
det snarere, at de ikke får 
vand nok, fordi de står for 
tæt og vokser ind i hinan-
den. Et problem vi skal tage 
fat på er, om vi skal tynde 
ud blandt nogle af grantræ-
erne. 
 
TV2 Zulu overgår nu til beta-
lingskanal og kommer til at 
koste kr. 10,45 pr. måned. 
Det betyder, at der frem til 
30. september 2003 vil være 
et underskud på ca. 94 kr. 
pr. lejemål. 
 
Der har for nylig været et 
indbrud i en lejlighed i blok 
15. De har sparket døren til 
lejligheden op – har larmet 
noget – men der er ingen der 
har hørt noget. Vi ved ikke 
hvordan de er kommet ind i 
opgangen. 
 
Jeg kan kun opfordre til, 
at kontrollerer hvem man 
evt. lukker ind i opgangen 
via dørtelefonen. 

 
 
Venlig hilsen 
John 
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Selskabslokalerne
Vi skal gøre opmærksom på, 
at der ikke er kontorvagt i 
selskabslokalerne, mandag 
den 18. november. Der vil i 
stedet for, være åbent tirs-
dag den 19. november.  

 

Med venlig hilsen 
 

Glenda 

 

Det ligner en 
svinesti!!! 
 

Vi har et stort problem ved 
vore flaske og avis container. 
Når beboerne kommer ned 
med deres flasker og aviser 
og containerne er fyldte, ja 
så stiller man da bare sine 
poser og papkasser ved con-
tainerne. Det er da det 
nemmeste, men det ser her-
rens ud og ødelægger vort 
gode image når vi har gæ-
ster, og vi andre må se på 
aviser i blæsevejr, der flyver 
rundt i hele området. 
 
Det må der gøres noget ved. 
Jeg opfordrer afdelingsbesty-
relsen til, at offentliggøre 
hvilke dage containerne bli-
ver tømte, så vi kan komme 
af med vore flasker og aviser, 

når der er plads til dem. 
 

Med venlig hilsen 
Helge Frederiksen, R. 8  

 

Månedens 
Avisudklip 

af H.F. 
 
Døde og faldt i egen grav 
 
Den 63-årige sicilianer Gio-
vani Greco gik bogstaveligt i 
sin egen grav. For at være 
sikker på, at hans gravsted 
blev, som han ville, gik han 
hver dag til stedet for at 
overvåge, at håndværkere 
fulgte hans direktiver. 
 
Forleden klatrede han op på 
et stillads, for at få et bedre 
udsyn over gravstedet. Des-
værre faldt han ned, slog ho-
vedet mod gravstenen, hvor-
efter han rullede ned i sin 
grav. Død. 
 
Kilde: Berlingske Tidende 
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Lundeklubben 
 

indbyder hermed til det årlige julearrangement 
 

søndag den 1. december 2002 fra kl. 14.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der serveres gratis gløgg og æbleskiver 
 

 

Efterlysning: 
Camilla savner sit løbehjul, der er blevet fjernet fra barne-
vognsrummet i Resenlund 2. Løbehjulet har grønne håndtag 
og lidt grønlige hjul. Hun har selv lige fået det og derfor står 
der: Sandra Larsen R. 2 i bunden, samt SL på håndtagene, 
muligvis står der også: CSR på håndtagene. 
Barnevognsrummet ligger inde i opgangen og er ALTID låst. Da 
det kun er beboere i Blok 1 der har nøgle dertil, synes jeg det 
er meget tarveligt! Hvad forsvinder næste gang? Klapvognen? 
Skal det hele virkeligt låses sammen?  
Sæt venligst løbehjulet på plads igen, eller hvis det skal hentes 
et sted, så ring på: 43546782 eller 29721786 

Venlig hilsen 
Conni Sparlund, R.2 
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Kokoskage fra NESA
175 g mel (3 dl) Kokosmasse 
175 g sukker (2 dl) 80 g margarine 
2 tsk. Bagepulver ¼ dl mælk 
½ tsk. Vanilie 125 g brun farin (2¼ dl) 
35 g margarine 35 g kokosmel (1 dl) 
2 æg 
1¼ dl mælk 
 
• Alle ingredienserne til dejen fyldes i røreskålen og røres med 

håndmixer eller røremaskine 2 – 3 min. 
• Dejen fordeles i en smurt form (20x30 cm). 
• Formen sættes på ovnrist eller bageplade i kold ovn på en af 

de nederste riller. 
• Termostatindstilling 200 grader 
• Alle ingredienserne til kokosmassen fyldes i en gryde og ko-

ges sammen (indstilling af termostatkogeplade 3) 
• Efter 25 min. fordeles kokosmassen over kagen, som deref-

ter bages færdig. 
• Bagetid i alt ca. 35 min. 
 
 
Natteravnene – hvem er det ? Har du mødt dem? 
 

Jeg har mødt dem lørdag aften den 2. november kl. 23:15 hvor 
jeg var på vej hjem til Lunden. Jeg blev meget urolig, da der 
stod 4-5 unge mennesker og de var meget højrøstet, jeg skulle 
forbi dem lige ved tunnellen til Resenlund. Samtidig kom der 3 
Natteravne, og jeg fik en god snak med dem og et bolche. Vi 
sagde go’ nat og Natteravnene gik videre, men alligevel holdt 
de øje med de unge mennesker. Da de fik øje på Natteravnene, 
blev de meget stille, og kørte hen til dem og snakkede og fik 
bolcher. 
Jeg kunne nu gå hjem gennem Lunden meget trygt og rolig. 
 

En stor tak til Natteravnene fordi I er her 
 

En beboer i Lunden
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Læserbrev vedr. skimmelsvamp, samt 
kommentar til formanden
Efter at have fået oplæst for-
mandens kommentarer i Ok-
tober nr. af Lundexpressen, vil 
jeg hermed give min version. 
 

Lidt forhistorie. 
 

Vi flyttede ind i Daruplund i 
nuværende lejlighed i oktober 
1994. 
Ved indflytningen gjorde vi 
opmærksom på, at gulvbræd-
derne i entreen mod badevæ-
relset var sorte. 
Vi blev venligt men bestemt, 
gjort opmærksomme på, at det 
var der ikke noget at gøre ved, 
det kunne under ingen om-
stændigheder blive lavet. Pga. 
dette var vi nødt til at lægge 
tæppe i gangen, hvilket vi 
egentligt havde besluttet ikke 
at gøre. 
Senere henvendte vi os til var-
memesteren, i det tapetet på 
væggen ind mod badeværelset 
bulede og sad løst. Når vi ma-
lede nævnte væg, gik tapetet af 
i flager. Vi havde en mistanke 
om, at der var fugt i væggen. 
Varmemesteren kom, satte 
hænderne på væggen og kon-
kluderede, at der ikke var fugt 
i nævnte væg. Vi har gennem 
årene flere gange tilkaldt var-
memesteren af samme grund, 
men altid med samme resul-
tat. 
På et tidspunkt var der tydelig 

vandudtræk på gulvtæppet ved 
nævnte væg. Skaden blev be-
set og vi fik en check på kr. 
400,- til dækning af skaderne 
på tæppet. 
Senere reparerede man blan-
dingsbatteriet I brusebadet, i 
det man mente, at der nok var 
vandudslip fra denne.  
På trods af dette ville man sta-
dig ikke acceptere, at der var 
fugt i væggen. 
 

I år besluttede vi, at nu ville vi 
ikke se på den væg mere, bulet 
tapet osv., Vi ville sætte nyt 
tapet op og male dette. Men før 
vi påbegyndte dette arbejde, 
ville vi nu have væggen under-
søgt for fugt. 
Der blev revet noget tapet af, 
hvilket jo ikke var svært. Det 
viste sig, at væggen under ta-
petet var meget misfarvet af 
fugt. Der blev taget nogle bille-
der af væggen og disse billeder 
blev forevist på Teknologisk 
Institut, hvor man erklærede, 
at væggen var med næsten 
100% sikkerhed angrebet af 
skimmelsvamp. Man ville dog 
gerne have nogle prøver til 
analyse indleveret på institut-
tet. En sådan analyse ville ko-
ste kr. 1.000,- plus moms. 
Igen blev varmemesteren an-
modet om at bese væggen. Han 
kom, han kikkede og oplyste, 
at maleren ville komme og 
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ordne væggen, altså sætte nyt 
tapet op og male. 
Men nu ville vi have klarhed 
over, hvad der var i væggen, så 
vi kontaktede formanden/be-
styrelsen, for evt. at få vejled-
ning om, hvordan vi skulle 
forholde os, ligeledes om vi evt. 
kunne få nogen til at hjælpe 
med at tage prøverne, så dette 
kunne gøres på den rigtige 
måde. Ja, naiv og godtroende, 
det er man jo. 
Det kom der ikke noget ud af. 
Ingen svar. 
Vi prøvede igen nogle dage se-
nere, både derhjemme fra og 
jeg hernede fra. 
 

Jeg informerede så bestyrelsen 
om, at når jeg kom hjem, ville 
vi mandag morgen tage nogle 
prøver fra væggen og aflevere 
dem på Teknologisk Institut. 
Så kom der sandelig svar fra 
selveste formanden, der kort 
og godt oplyste os om, at be-
styrelsen havde ingen kompe-
tence til at betale for en sådan 
analyse, samt, at hvis analy-
sen viste sig at være positiv, 
skulle vi heller ikke forvente at 
få omkostningerne dækket. 
Jo, jeg skal love for, at samar-
bejdsviljen er stor. 
Vi havde ikke henvendt os 
vedr. dækning af udgifter, men 
for at få vejledning. 
Nå, men da vi ikke kunne få 
nogen rådgivning fra bestyrel-
sen eller anden form for støtte, 
ja, hvad gør man så? 

Vi kontaktede kommunen, 
Teknisk Afdeling, hvor vi fik 
kontakt til en medarbejder, der 
tog sig af evt. Skimmelsvampe 
angreb I kommunens bygnin-
ger. Han fik fortalt vores histo-
rie og han udtalte straks, at 
han ville tage kontakt til var-
memesteren og han ville i øv-
rigt være os behjælpelige i sa-
gen. 
Det blev dog aftalt, at før der 
blev foretaget yderligere, skulle 
vi først have svar fra Teknolo-
gisk Institut. 
 

Nå, men jeg kom hjem lørdag 
aften og så for første gang 
væggen ved selvsyn og køn er 
den sku ikke. 
Mandag morgen tog Connie og 
jeg nogle prøver af væggen, li-
gesom vi tog noget af det reste-
rende tapet, kørte ud på Tek-
nologisk Institut og afleverede 
prøverne. 
Tirsdag eftermiddag afhentede 
jeg et foreløbigt svar på insti-
tuttet, hvor det helt klart var 
tilkendegivet, at der var  
SKIMMELSVAMP i væggen. 
Før det endelige svar kunne 
foreligge, var man dog nødt til 
at dyrke svampene i ca. en 
uge. 
Bestyrelsen blev pr. mail un-
derrettet.  
Svaret: – al henvendelse skulle 
sendes til Lejerbo, Michael 
Graa. Denne mand havde fået 
tilsendt al materiale. 
Onsdag morgen kl. 10.00 an-
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kom varmemesteren og den 
kommunale specialist. 
Nu var der pludselig ingen for-
behold eller begrænsninger på 
noget som helst. Alt skulle la-
ves, undersøges til bunds osv.  
Specialisten havde en fugtig-
hedsmåler med, og den viste 
klart, at der var fugt i væggen. 
Det blev aftalt, at man skulle 
kontakte Teknologisk for yder-
ligere instruktioner, hvordan 
skimmelsvampen skulle fjer-
nes fra væggen osv. 
Bent har i øvrigt siden anskaf-
fet sig en sådan, så hvis der er 
nogen der har mistanke om 
fugt i væggene, så kontakt 
Bent. 
 

Det skal i øvrigt lige bemærkes 
at før omtalte Michael Graa, ja, 
det er vel snart en måned si-
den, at vi fik at vide, at han 
snarest ville kontakte os. Vi 
har ikke hørt fra ham endnu. 
 

Torsdag eller Fredag ankom 
mureren og han brækkede 
gulvet I brusenichen op og det 
blev konstateret, at årsagen til 
vandudslippet, med stor sand-
synlighed var en forkert sam-
ling af rørene ved vandafløbet i 
gulvet. Det viste sig, at en 
“Studs” i en samling var vendt 
forkert, således, at i stedet for, 
at den var sat ind i røret, var 
de blot samlet i den tykke en-
de, således at der var utæthed. 
Betonen rundt om stedet var 
selvfølgelig vådt. 
Ligeledes blev alle revner i 

væggen lappet, der var op til 
flere steder. 
 

Dette er nu repareret, men vi 
har nu boet 8 år i en lejlighed 
med skimmelsvamp. Connie 
har hver vinter, startende med 
jan. 1995, haft luftvejsinfekti-
oner og har hver vinter siden 
været i 2-3 penicillin behand-
linger. 
Vores søn har de sidste 3-4 år 
stort set været forkølet hele 
vinter perioden, fået foretaget 
punkteringer, sugninger, været 
i penicillin behandlinger og så 
videre. Han har i øvrigt aldrig 
røget en cigaret, så det kan 
man da ikke give skylden. 
Vores hund er ligeledes be-
gyndt at nyse, hvilket ifølge vo-
res dyrlæge, ligeledes kan 
skyldes skimmelsvamp. Det 
skal lige siges, at det ikke kun 
er et enkelt nys i ny og næ, det 
er så voldsomt, at vi har måt-
tet have ham på dyrehospital. 
 

Alt dette har vi nu igennem 
nævnte årrække måttet kæm-
pe med, højst sandsynlig pga. 
for dårlig istandsættelse af en 
lejlighed, samt, at man ikke 
har villet lytte og foretage en 
undersøgelse, før der står en 
og kigger en over skulderen. 
Ingen, hverken varmemester 
eller bestyrelse, nuv. og tidlige-
re, har villet lytte. 
 
Jeg kan i øvrigt tilføje, at vi 
selv har taget kontakt til Le-
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jerbos forretningsfører, Kurt 
Kristensen.  
Han var ikke blevet informeret 
om, at der er skimmelsvamp i 
lejligheden, hvilket han ikke 
lød ubetinget tilfreds med. Han 
var orienteret om, at alt var i 
skønneste orden og alt under 
kontrol. 
Skimmelsvamp er jo åbenbart 
en detalje, som man ikke be-
høver nævne. 
Dette skrevet den, 071002, kl. 
1900, stadig ingen rensning af 
vores væg. 
Og nu til det, som egentligt får 
mig til at reagere. Jeg er nor-
malt en meget tålmodig mand, 
men jeg må nok tilstå, at jeg er 
ret vred i øjeblikket. 
I oktober nr. af Lundekspres-
sen, udtaler vores formand, at 
vi “ er storforbrugere af mail”, 
samt til Connies forslag om 
opsætning af bomme, for at 
forhindre knallertkørsel, “det 
taler for sig selv”. 
Ja, som formand at udtale om 
et forslag, om man kan lide 
forslaget eller ej, “det taler for 
sig selv”, ja, det taler sku for 
sig selv. Det viser mandens 
format eller mangel på samme. 
Jeg vil nu vedr. “storforbrug af 
mail”, forsøge at nævne nogle 
af de ting vi har henvendt os 
vedr., men for at sige det på en 
anden made, “bare henvend 
jer, det sker der ikke alverden 
ved”. 
Vi har henvendt os, selvfølgelig 
vedr. ovennævnte sag. 

Vi bor i en ende lejlighed, lige 
over kælderen, og det er vist 
alle bekendt, at de er kolde, så 
derfor henvendelser vedr. var-
me. Vi kan jo også, som nogen 
gør, lægge en våd kold klud 
omkring termostaten, det er 
der jo nogen der gør, forman-
den ved sikkert besked. 
Vi har i en del tilfælde hen-
vendt os vedr. en af bestyrel-
sesmedlemmernes hund, der i 
6-8 tilfælde er faret i hovedet 
på vores hund, når vi har gået 
tur med den. Dette skyldes i 
alle tilfælde, at nævnte besty-
relsesmedlem ikke kan holde 
sin store hund, så den stikker 
af fra vedkommende. 
Vi har henvendt os vedr. knal-
lertkørsel på gangareal. 
Vi har henvendt os vedr. råd-
den kød i affaldsrummet, så 
vores lejlighed stank af lig. 
 

Hvis det ikke er velset at frem-
sende e-mail, ja, men hvad 
pokker har vi så internettet til. 
Det kan også være, at der er 
fremsendt kritik, men hvis 
man ønsker at sidde med til 
højbords, så må man også væ-
re i stand til at modtage kritik, 
berettiget eller uberettiget. Kan 
man ikke det, så skulle man 
måske finde sig en anden inte-
resse, måske begynde at spille 
bordtennis? Billard, det har jo 
dog trods alt noget med bord 
at gøre. 
Til alle borgere i Lunden, meld 
jer ind I LLO, det vil vi gøre nu. 
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Forvent ikke nogen hjælp eller 
støtte fra bestyrelsen, de er 
valgt til at administrere og ikke 
at varetage beboernes interes-
ser, hvis de får problemer. 
Dette brev er skrevet ud fra 
hukommelsen, idet jeg sidder 
nede I Kosovo.  
Jeg vil i øvrigt lige tilføje, at vi 
ellers er glade for at bo I vores 
opgang, søde og rare naboer 
alle sammen. 
 

Kjeld Kracht, D.49 
 

 
 

Afdelingsbestyrelsens 
kommentarer: 

Første gang at vi får kendskab 
til sagen er et par bemærknin-
ger fra Connie Kracht på afde-
lingsmødet i maj 2002. 
Næste gang er et brev dateret 
den 25. august 2002 til afde-
lingsbestyrelsen. På bestyrel-
sesmødet den 27. august bli-
ver varmemesteren bedt om at 
se på væggen igen. Desuden er 
vores næstformand – efter an-
modning fra Kjeld Kracht - op-
pe og se på væggen. Begge 
mener ikke umiddelbart, at 
der er noget galt. Efter fornyet 
henvendelse fra Kjeld Kracht 
kontakter afdelingsformanden 
Lejerbos administration for at 
bede dem om, at de tager sig af 
sagen. Afdelingsbestyrelsen er 
ikke håndværkere og derfor er 

det administrationen der må 
tage sig af sådan noget. På nu-
værende tidspunkt er væggen 
ved at blive repareret.  
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

 
 
 

Perlen 
 
I år foregår følgende julear-
rangementer i Perlen på føl-
gende datoer : 
 
Den 26. november kl. 13: 
Julebanko for alle pensioni-
ster – pris 30 kr. for 3 plader 
inkl. kaffe. 
 
Den 17. dec. kl. 10 til kl. 22 
for alle børn og voksne Klip-
peklistre, lav selv dekoration 
– pris: materialeprisen. 
 

Henvendelse hos Lis i Perlen 
 
Den 23. december: Juleaften 
for jule løse, julemad, gaver 
og musik pris: 50 kr. Afde-
lingen giver et tilskud. 
Henvendelse afd.kontoret 
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Bag sig har hun et omfattende forfatterskab 
om forsorgsproblemer. Kendteste er måske de 
seneste: ”Verdens bedste forsorg”, Min egen 
ret og pligt som pensionist” og ” Det kan 
kolde hjerner ej forstå”, der har undertitlen 
”Et opgør med dansk socialpolitik”, Et liv – 
manges liv”, ”Træd varsomt – dansk social-
politik ved skillevejen”. 
Hanne Reintoft mener, at en del skader i sam-
fundet kunne have været undgået, hvis politi-
kerne i tide havde lagt øre til brugerne af det 
sociale system. 

 
 

Præsenterer: 
I samarbejde med 

AOF Brøndby 
 

Onsdag den 13. november kl.19.00 
 Er velfærdsstaten under afvikling? 

Skal vi have ny socialreform? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredrag af: Hanne Reintoft. 
 
Aftensmad kl. 18.00 Rheumhus er dit hus 
(skal forudbestilles)  Albjergparken 4, Tlf. 43541163 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST mandag den: 
2. december 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  mandag den     
2. december 2002 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:___________________

Held & 
lykke
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KREATIVE TORSDAGE 
 

Kom og udfold dine kreative evner. 
Hver torsdag kl. 18 – 21 i Rheumhus. 

 

Vi laver alt mellem himmel og jord. 
Lysstøbning, gibsstøbning, glasmaling, tegning, maling, syning 

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 – Albjergparken 4 – tlf.: 43541163 

 
 

Efterårstur til 
Birkegårdens haver 

 
For Brøndby Strands pensionister 

27. november 2002 kl. 13:00 – 16:00 
Pris kr. 40,00 

OBS. Begrænsede pladser 
 

Henvendelse til Lis i Perlen 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 9/2002 
tirsdag den 8. oktober 2002 

 

Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, Glen-
da Jensen, Preben Hansen, Bent Pedersen og Birthe 
Ketterle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden + 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 Intet. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Kabling til varmemesterkontoret fra blok 14 er udført 

uden beregning af Semco. 
3-2 Regulering af TDC kabel priser. TV 2 Zulu bliver beta-

lingskanal pr. 1. januar 2003 og kommer til at koste 
kr. 10,45 pr. mdr. Administrationen mener ikke at vi 
pt. skal forhøje Antennebudgettet før på afdelingsmø-
det. Vi skal studere kontrakten med TDC. 

3-3 Lejerbos IT inspirationsgruppe. John ønsker at deltage. 
3-4 Telias server flyttes fra Kolding til Ørestaden. Blev taget 

til efterretning. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Ny klub i blok 3 ved navn aktivitetsklubben i de gamle 

lokaler for cykelklubben. 
4-2 Ombytning af kælderrum for de beboere, der har fået 

de gamle skralderum er nu i orden. Alt er udlejet og 
venteliste på 7 personer. 

 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet 
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Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 3. september 2002 
6-2 Kontorvagt den 17. september 2002 
6-3 Kontorvagt den 1. oktober 2002 
 Blev gennemgået og taget til efterretning. 
6-4 Kontorvagt den 15. oktober 2002 –Niels 
6-5 Kontorvagt den 29. oktober 2002 – Birthe 
6-6 Kontorvagt den 12. nov. 2002 – Helge 
6-7 Kontorvagt den 26. nov. 2002 – Glenda 
6-8 Kontorvagt den 10. dec. 2002 – Preben 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Målsætning i afdelingen – møder. Indkaldelse følger. 
7-2 Referat fra Org.bestyrelsesmøde 26. sep. Blev taget til 

efterretning. 
7-3 Generalforsamling i Ældre-Caféen den 31. oktober. 

John prøver at deltage. 
7-4 Opgangsmøde D.27. Referatet taget til efterretning. 
7-5 Evaluering af Lundedagen 2002 blev taget til efterret-

ning. Der var overskud på ca. 5.000. 
7-6 Manglende indlæg i Lundexpressen. Beboer har undret 

sig over, at hendes indlæg ikke var i Lundexpressen. 
Indlægget var anonymt, og det er en gang vedtaget, at 
anonyme indlæg ikke optages. Det er blevet optaget i 
seneste nr. af Lundexpressen. 

7-7 Oplæg til Partnerskabsaftale blev gennemgået og taget 
til efterretning. Der forelå overslag på ansættelse af en 
koordinator. 

7-8 Møde med Lejerbo afd. 154 – 7. okt. i Køge var meget 
spændende. Vi fik megen inspiration med hjem – både 
hvad gjaldt altanindækninger og huslejer, hærværk, 
fraflytninger m.m. 

7-9 Husleje i afd. i Brøndby Strand. De andre boligselska-
ber nærmer sig vores husleje, så huslejerne nu næsten 
er ens. De fleste boligafdelinger i Strandparkerne stiger 
ca. 5-6% - en enkelt helt op til 9 %, hvor vi kun har en 
huslejestigning på godt 2 %. 

7-10 Satser reguleres oplyser BL. Godtgørelse for individuel-
le forbedringer er blevet reguleret. 
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7-11 Det Boligsociale Team i Brøndby Strand befinder sig i 
en usikker ansættelsessituation på grund af regerin-
gens spareforslag. Der er indkaldt til ekstraordinære 
møder for forretningsførere og afdelingsformænd i de 9 
boligselskaber i oktober. 

7-12 Generalforsamling i ”Hjemmesiden” blev taget til efter-
retning. 

7-13 Minigolfbane i Esplanadeparken. Der er indkaldt til 
indledende møde med forslag til vedtægter m.m. den 
22. oktober. Birthe kan desværre ikke deltage p.g.a. 
andet møde. 

7-14 Brøndby Fjernvarme sender kun regnskabet til regi-
onskontoret og ikke som i andre afdelinger til beboerne. 
Vi skriver til Fjernvarmens bestyrelse og foreslår en 
anden ordning. 

7-15 Referat fra De 9 møde den 9. september blev taget til 
efterretning. 

7-16 Referat fra Byudvalgsmøde den 19. sep. Blev taget til 
efterretning. 

7-17 Nyhedsbrev fra Kvarterløft blev taget til efterretning. 
7-18 Referat fra Dialoggruppemøde 5. sep. Blev taget til ef-

terretning. 
7-19 Møde med andre Lejerbo-afd. den 30/10 i Taastrup. 

John og Birthe deltager. 
7-20 Takkekort fra afd. 90 ved indvielse af nyt beboerhus 

blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Ældrebolig i Blok 5. Udgifterne blev gennemgået og 

skal forelægges Organisationsbestyrelsen. Besluttet at 
henlægge sagen. 

8-2 Forurenet jord ved Containergården – ansøgning er 
sendt til Organisationsbestyrelsen om at få dækket ud-
giften, som opstod i forbindelse med anlæg af Contai-
nerpladsen. Org.bestyrelsen har bevilliget penge til 
dækning af udgifterne. 

8-3 Vejnavneskilt til Maglelund 43-51 vil blive udskiftet ved 
kommunens foranstaltning, så ikke kun numrene, men 
også vejnavnet kommer på. 
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8-4 Fugtskader i lejlighed i blok 9 – Brev fra Teknisk For-
valtning, hvori der redegøres for fugtskaden. Sagen er 
overgået til varmemesteren og Teknologisk Institut. 

8-5 Dispensation for varmemålere, isolering af gavl, ind- el. 
udvendig, økonomien blev gennemgået. Vi afventer sta-
dig svar vedr. dispensation fra varmemålere. 

 Isolering i gavlloft ved gl. skralderum. Tilbud er indhen-
tet og afventer. 

8-6 Campingvogne, ændring i parkeringsregler er ok! 
8-7 Markvandring den 30. september med Inspektøren, 

varmemesteren og afdelingsbestyrelsen. Rapport følger. 
8-8 Hærværk på lamper ved vaskeriet fredag den 27. sep-

tember mellem kl. 20:00 og 21:15. Vi har nogle under 
mistanke, og vi må prøve at undersøge det nærmere. 

8-9 Cykel i opgang i blok 15. Det er ikke lovligt at henstille 
cykler i opgangen. Der er cykelrum til det samme. Hvis 
funktionærerne observerer det, tager de dem med på 
pladsen, hvor de kan afhentes. De kan selvfølgelig ikke 
vide, hvis det er. Brev fra beboer tages til efterretning. 

8-10 Containergården – åbningstid er udvidet. Vestforbræn-
ding har strammet kravene til sortering, og vi får bøder 
fra 2 – 5.000 ved forkert sorteret affald. Der vil blive af-
holdt informationsmøder med diverse blokke. 

 Det første møde bliver afholdt den 9. oktober med blok 
1, 2, 3, 4, 15 og 16. Fremtidige bøder må blive betalt 
over budgetterne, og altså pålagt huslejerne – så det er 
vigtigt, at folk sorterer rigtigt. 

8-11 Bom ved blok 1 og 16. Beboerne forespørges om evt. 
fjernelse. Der sendes brev ud. 

8-12 Affaldshæfte (Brøndby Kommune) er uddelt. Bent vil gå 
det igennem for evt. ændringer, hvorefter det vil blive 
optrykt til uddeling. 

8-13 Forbrug i blokkene blev taget til efterretning. 
8-14 Selskabslokalerne - nyt urinal. Urinal undersøges. 
8-15 Tørrerum i blokkene. Beboer søger om at få dem ned-

lagt. Vi blev enige om at bibeholde dem, da det ellers er 
en bygningsændring, som skal godkendes, og de bliver 
brugt nogle steder. 
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8-16 Vandskade i kælderen i blok 2. Hvis der er en beboers 
ting der er ødelagt, skal det anmeldes til eget forsik-
ringsselskabet. 

8-17 Akutboliger for unge ved grusparkeringspladsen – 4 
stk. er godkendt til opstilling inden for kort tid. 

8-18 Akut skade / mobiltelefon fungerer tilfredsstillende. 
8-19 Det er muligt at Brøndby kommune giver tilladelse til 

komprimering af skrald. Efter ubekræftet oplysninger 
skulle der være en del penge at spare. Såfremt det er 
rigtigt, så skal afdelingen kraftigt overveje at anskaffe 
sig en komprimator. 

 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Klage fra Ældre-Caféens bestyrelse vedr. brug af køle-

skab i køkken, mikrofonanlæg m.m. John udarbejder 
forslag til svar. 

9-2 Klage fra beboer over andens beboers hund. Behandles 
ikke, da det er sket uden for afdelingen. 

9-3 Klage fra beboer over støj fra selskabslokale. Diverse 
tiltag undersøges, ligesom et besøg hos klageren er på 
tale. 

 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Ingen 
 
Næste møde tirsdag den 12. november 2002, kl. 19:00. 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Vores 1. mand Poul Lindhardtsen har fået nyt arbejde i Glo-
strup som varmemester i en mindre bebyggelse. Vi har været 
glade for Poul i den tid han har arbejdet i Lunden. Held og 
lykke fremover. 
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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 
 

Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:30 
Lørdag: Lukket  

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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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Ekstraordinært 
Bestyrelsesmøde 10/2002 

tirsdag den 29. oktober 2002 
 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum, 

Glenda Jensen, Preben Hansen, Bent Pedersen og 
Birthe Ketterle.  

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Referat blev un-

derskrevet. 
 
 
Pkt. 2 Huslejeforhøjelse 

Henvendelse fra administrationen om, at der er et un-
derskud på renovation på budgettet 2002-2003. Det 
svarer til en stigning på kr. 2,34 pr. m2. Vi prøver at ve-
je køkkenaffald og regne ud på årsbasis, hvad vi kom-
mer til at betale for 2003, og vender tilbage til en evt. 
huslejestigning. Stigningen varsles først fra 1. marts 
2003. Brøndby Kommune tillader at komprimerer af-
faldet fra 1. januar 2003. Hvis der er en større bespa-
relse, så overvejes det at købe en komprimator. 

 
 
Pkt. 3 Drøftelse af ekstraordinært afd.møde 

Forslag om dato den onsdag den 20. november blev 
godkendt. 
Vi har fået dispensation for opsætning af varmemålere 
gældende til 1. september 2004. 
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Drøftelse af forskellige løsninger omkring varme. 
Vi har fået lavet 2 rapporter fra henholdsvis AI-gruppen 
teknik a/s og Almskou & Larsen ApS, der beskriver 
problematikken om hhv. varme og isolering. 
Rapporterne vil blive sendt ud sammen med indkaldel-
se til ekstraordinært afdelingsmøde. 

 Der er udarbejdet et forslag om at hæve varmen i gavl-
lejlighederne, samt nedtage radiatorerne i opgangene. 
John havde udarbejdet et alternativt forslag til en stør-
re samlet renovering af bebyggelsen. 

 Forslagene blev vedtaget af afdelingsbestyrelsen til fore-
læggelse på mødet. 
 

 
Pkt. 4 Udvidet råderet 

Forslag  til udvidet råderet vil blive forelagt på samme 
møde. 
Der er fra Boligministeriet kommet en ny positivliste 
vedr. forbedringer og godtgørelse i forbindelse med rå-
deretten. 
Der er nye regler for beregning og afskrivning. 
Reglerne blev diskuteret og forelægges afdelingsmødet. 

 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Søvn 
er den eneste lykke, 
som man først nyder 
rigtigt, når den er forbi. 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71   

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 
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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 

 



 27

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 71 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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Børnesiden 
Præmierne 

Oktober 2002 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Mads Nielsen 
Daruplund 65 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Nanna N. Jørgensen 
Daruplund 19 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Anders Dybvad 
Daruplund 31 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
Løsning:  

 
Telefon, lampe og  

fotoapparat  
 

Tillykke til vinderne. 
 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Oktober 2002 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
Jette Appelgren 
Daruplund 31 

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

 
 

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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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 12. nov. 

 
tirsdag den 26. nov. 

 
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 
 
En skotte sidder i en stol og læser.  
Hver femte minut slukker han for læselampen og tænder den  
kort efter igen. Hans ven, der har siddet og overværet dette i  
et stykke tid, spørger ham endelig:  
- "Hvorfor slukker og tænder du lampen hele tiden?"  
- "Hvorfor? Man kan vel godt bladre i mørke..." 
 
Der var oversvømmelse i den lille dal, og bonden Ole sad på 
taget af sit hus. Da vandet stod helt op til hans knæ, passere-
de en mand i en robåd.  
- Hop over i båden, råbte han.  
- Nej tak, svarede Ole. - Jeg stoler på Herren. Han kommer og  
redder mig. Vandet steg endnu mere - og en motorbåd kom 
forbi.  
- Hop ned i båden, så skal jeg redde dig.  
- Nej tak, sagde Ole. Gud vil beskytte mig. Da vandet nåede 
ham til halsen, kom en helikopter. Og en mand blev firet ned 
for at tage Ole med op.  
- Nej tak, skreg Ole. Gud vil bjerge mig. Men Ole druknede. 
Han kom op til Perleporten og sagde:  
- Gud, jeg er skuffet over dig. Hvorfor lod du mig drukne?  
- Åh, hvad kræver du egentlig? Jeg sendte jo to både og en  
helikopter... 
 
James, tag min kjole af. 
- Så gerne, grevinde. 
James, tag min BH af. 
- Så gerne, grevinde. 
James, tag mine trusser af. 
- Så gerne, grevinde. 
Hvis jeg ser Dem i mit tøj igen, bliver De fyret. 
 
Du slår søm i som et lyn.  
- Går det virkelig så hurtigt? 
Nej, jeg mener nærmest, at lynet sjældent slår ned samme 
sted to gange. 
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Vittigheder 
 
 
Det var en meget kristelig mand og dame, som lige var blevet 
gift. Natten var kommet, og de skulle til at gå i seng sammen, 
for første gang.  
Manden: "Jeg har altså noget jeg må fortælle dig.. 
Konen: "Ja, hvad da?" 
Manden: "Jeg har en tissetrold som en baby!" 
Konen: "Det går nok. Vi skal nok finde ud af det." 
Manden tog så bukserne af: 
Konen: "Sagde du ikke, at du havde en tissetrold som en ba-
by?" 
Manden: "Jo, 50 cm lang og en vægt på 3,5 kg.. 
 
Medarbejderen: "Jeg går til frisøren."  
Chefen: "Vel ikke i arbejdstiden?"  
Medarbejderen: "Håret er da også vokset ud i arbejdstiden!"  
Chefen: "Jamen ikke det hele!"  
Medarbejderen: Nej, men jeg skal jo heller ikke, have det hele 
klippet af!" 
 
"Goddag, jeg er her for at stemme Deres klaver."  
"Jamen, jeg har da ikke bestilt en klaverstemmer!"  
"Nej, men det har Deres nabo!" 
 
En skotte går ind på et apotek, og beder om nye hår til en  
tandbørste. 
- Det kan vi desværre ikke klare, Hr., men vi har nye tandbør-
ster til kun 5 kr. stykket. 
- Ja, så må jeg først tale med bestyrelsen. 
- Bestyrelsen?  
- Ja, tandbørsten tilhører vores lejerforening! 
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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. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 
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 
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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