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Redaktørens side 
Så kom december, og med den alle de pyntede altaner og vin-
duer. Det er en hel fornøjelse, at gå en tur igennem Lunden. 
 
I sidste nummer af bladet, havde sætternissen været på spil 
igen. Der var blevet byttet om på børne- og voksenkonkurren-
cen. Det beklager vi meget. 
 
Vi takker for alle jeres løsninger og indlæg til bladet. Det er 
VIGTIGT, at I overholder deadline tidspunktet. Kommer der 
noget efter kl. 16.00, kan vi ikke garantere at det kommer med 
i bladet, før måneden efter.  
 
Her til sidst, ønsker redaktionen jer alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette års sidste blad. 
 

I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

På gensyn i januar 
 

Conni 
 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 7. januar kl. 16.00 
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Johns klumme – december 
 
Ventilatorerne på loftet er nu 
færdigmonteret, og så håber 
vi, at det kan give en bespa-
relse på vores strømforbrug. 
 
Torsdag den 20. november 
var Tranen den festlige 
ramme om underskrivelsen 
af partnerskabsaftalen mel-
lem De 9.  
De 9 er ni almene boligafde-
linger, der har besluttet at 
gå ind i et forpligtende sam-
arbejde på tværs og langs af 
Strandesplanaden i Brøndby 
Strand. 
Hovedtalerne Hugo Thuge 
fra Tranemosegård afd.13, 
borgmester Kjeld Rasmussen 
og Kurt Kristensen, Lejerbo 
lagde alle i deres taler stor 
vægt på den betydning, det 
samarbejde, der hidtil har 
fundet sted.  
Det har bl.a. medført, at 
Brøndby Strand er gået fra i 
midten af 90'erne at være et 
område med ledige lejlighe-
der, hvor hver sjette beboer 
flyttede hvert år til i dag at 
være et område, hvor folk 
bliver boende, og Brøndby 
Strand er nu kommunens 
mest eftertragtede boligom-
råde.  
Partnerskabssamarbejdet i 

Brøndby Strand har allerede 
besluttet - med støtte fra 
Landsbyggefonden og Brønd-
by kommune - at ansætte en 
projektkoordinator, der skal 
være tovholder i udmøntning 
af samarbejdsaftalen. Det er 
ikke kun de ni almene bolig-
afdelinger, der torsdag den 
20. nov. skrev under på et 
forpligtende samarbejde.  
Også forretningsførerne fra 
de fem boligselskaber, der 
administrerer udlejning af 
lejligheder i Brøndby Strand, 
var medunderskrivere af af-
talen. Hermed styrkes sam-
arbejdet på tværs af boligsel-
skaber, og varmemestrene i 
hele Brøndby Strand vil 
kunne samarbejde om tekni-
ske og administrative opga-
ver. 
Der var været et stillingsop-
slag i Søndagsavisen, og der 
er kommet nogle interessan-
te ansøgninger til stillingen 
som projektkoordina-
tor/beboer-rådgiver. 
 
Byudvalget lukker ned med 
udgangen af dette år. Det 
sidste møde blev hold tors-
dag den 20. november. 
Formanden for Byudvalget 
Normann Frederiksen tak-
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kede for et godt samarbejde 
omkring byudvalgsarbejdet. 
Formanden kom kort ind på 
Udvalgets arbejdsopgaver 
gennem tiden og de mange 
medvirkende. Det var for-
mandens opfattelse, at ar-
bejdet i Byudvalget havde 
medvirket til, at Brøndby 
Strand var blevet et bedre 
sted at leve. Forude ligger 
nye udfordringer bl.a. i form 
af arbejdet i Kvarterløftspro-
jektet, som giver mulighed 
for et fortsat samarbejde.  
 
Vores rådgivere er godt i 
gang med at skrive på an-
søgningen til Helhedsplan til 
Landsbyggefonden. Der er 
også foretaget nogle under-
søgelser af bebyggelsen. På 
en stikprøve viste det sig, at 
betonen ikke havde det så 
godt, så det skal undersøges 
grundigt. Vores bebyggelse 
er et gammelt Larsen & Niel-
sen byggeri. Efter sigende er 
det gået meget stærkt med at 
bygge, så man kunne holde 
en akkord. Hvis der er hold i 
den stikprøve, så er det en 
helt anden opgave, vi har 
med renoveringen. 
 
Nyt kanaludbud på TDC Ka-
bel TV fra 7. januar 2004.  
Alle de mest populære tv-
kanaler vil også i 2004 og 

2005 være at finde i TDC 
Kabel TV´s programudbud. 
Og man kan tilmed glæde sig 
over nye og spændende be-
kendtskaber på tv-skærmen, 
når det nye programudbud 
præsenteres fra 7. januar 
2004. Se andet sted i bladet. 
 
Omkring den 15. december 
flytter Nærpolitiet tilbage til 
Brøndby Strand, nærmere 
bestemt i Tranumparken 7. 
 
Vi nærmere os nu årsskiftet, 
og der er allerede en del sky-
deri. Jeg håber, at det sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. Samtidig 
håber jeg, at beboerne er 
med til at holde øje med be-
byggelsen, så vi kan undgå 
hærværk. 
 
Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne i Lunden en rigtig 
glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. 
 

Mange 
hilsener 

John 
___________________ 

 
Betjenten til fartbilisten.... 
- "Så du ikke skiltet med 
max 50 km i timen?"  
- "Jo det så jeg såmænd 
godt, men jeg så ikke dig." 
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”Juleaften” i Perlen  
”De 9” har igen bevilliget 
penge til juleaftens arrange-
ment, hvor programmet er 
som følger: 
Velkomst 
julemiddag 
Kaffe og godter 
Julemand 
Dans om juletræet 
Julesange 
Levende musik 
Gaver 
 

Billetsalg: 
Tirsdag og torsdag kl. 13-15 
i Perlen, Hallingparken 5 ved 
Lis Sørensen med tilmelding 
senest den 12. december. 
 

Pris pr. person: kr. 75,00 
 

 

Ældrecaféen 
Ældre-cafeen siger tak til al-
le vore medlemmer for deres 
trofasthed i året der gik og 
ønsker alle en glædelig jul og 
et helsebringende nytår. 
 
På gensyn den 8. januar 
2004. 

Bestyrelsen. 
 

 
 
 
 

Selskabslokalerne 
Står du og skal bruge sel-
skabslokalerne, kan du ved 
hjælp af vores hjemmeside  
på internettet se, om de er 
udlejet på den dag du skal 
bruge dem.  
 
Glenda opdaterer siden lø-
bende, så den er up to date. 
 
Hjemmesidens adresse er: 
 
www.lundens.net 
 
Se derefter under ”Selskabs-
lokaler”. 
 
 

 
 

 

Selskabslokalerne 
Der er ikke kontortid i sel-
skabslokalerne, mandag den 
22. og 29. december 2003, 
samt mandag den 5. januar 
2004. 
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- NYT – NYT -
 
AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
har åbent hver onsdag kl. 13 – 16 samt søndage kl. 11 – 14. 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maski-
ne, strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 
 
Vi har kondicykel, spil, legetøj, blade, bøger, tidsskrifter, 
samt meget smukke postkort til alle begivenheder. 
 
KOM IND – nyd en kop kaffe og få en hyggesludder. 
 
På gensyn i 
Aktivitetsklubben 
Daruplund 5 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
 

– SMID IKKE VÆK – 
Hvem gemmer på hvad?
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 
gryder, potter, pander m.m. 
 
- -Strikkegarn og stof til syning 
 
RING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36 
 
SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

Daruplund 5
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Gamle kendinge og nye bekendtska-
ber på tv-skærmen 
Nyt kanaludbud på TDC Kabel TV fra 7. januar 2004 
Alle de mest populære tv-kanaler vil også i 2004 og 2005 være at 
finde i TDC Kabel TV´s programudbud. Og vore kunder kan til-
med glæde sig over nye og spændende bekendtskaber på tv-
skærmen, når det nye programudbud præsenteres fra 7. januar 
2004. 
 

Blandt de populære kanaler, som også efter årsskiftet vil være at 
finde i TDC Kabel TV´s udbud af kanaler, er alle de traditionelt 
mest sete som TV3, 3+, TV 2 Zulu, Eurosport, og MTV. 
 

FuldPakken styrkes bl.a. ved, at TCM, Cartoon Network, VH1 og 
National Geographic Channel får mere sendetid. Samtidig kan 
seerne glæde sig til et gensyn med erhvervs-nyhedskanalen 
CNBC. Som noget nyt vil den erotiske kanal Private Blue blive 
sendt hver nat fra midnat til kl. 5. 
 

Det samlede antal kanaler i de tre pakker udvides. Det sker 
blandt andet ved at øge antallet af svenske, norske eller tyske 
kanaler i GrundPakken. 
 

Til gengæld udgår de to ”etniske” kanaler MBC og TRT af Fuld-
Pakken. De to kanaler kan dog fortsat ses af de kunder, som har 
en digital Selector-boks og abonnerer på de tyrkiske eller arabi-
ske programpakker. Disse Selector-kunder vil i alt have ni tyrki-
ske og otte arabiske kanaler at vælge imellem. 
 

På radiosiden vil TDC Kabel TV også fremover distribuere flere 
end 25 radiokanaler i kabelnettet. Og udbuddet af radiokanaler 
bliver styrket med Sky Radio P5 og Radio 100FM, som allerede 
fra 15. november vil være på kabelnettet. 
 

TDC Kabel TV har tilbudt SBS Radio at fortsætte med at distri-
buere The Voice, Pop FM og Radio 2, men på linie med alle andre 
radiokanaler uden at modtage betaling herfor. SBS Radio har 
endnu ikke givet et endeligt svar på dette tilbud. Hvis SBS takker 
nej, vil TDC Kabel TV være klar med fuldgode erstatninger for de 
tre kanaler. 
 

Pressemeddelelse fra TDC Kabeltv
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Nye radiokanaler 
Lørdag den 15. november 2003 sender de to nye radiokanaler 
Radio 100FM og Sky Radio for første gang. 
 

Begge kanaler sender musik, nyheder og reklamer 24 timer i 
døgnet. Sky Radio henvender sig primært til de 20 – 49-årige, 
mens Radio 100FM’s målgruppe befinder sig i alderen 20 – 40 år. 
 

De mest kendte stemmer på Sky Radio bliver nyhedsværterne 
Steen Bostrup og Hans George Møller, mens Radio 100FM har 
ansat Lasse Rimmer, Lars Hjortshøj og Andrea Elisabeth Ru-
dolph. 
 

Sky Radio erstatter den nuværende (satellit)version af Sky Radio, 
og frekvenserne bibeholdes.  
 

På Sjælland lanceres Radio 100FM på 96,1 MHz.  
 

MBC FM udgår på Sjælland, da dens nuværende frekvens bliver 
generet af Radio 100FM’s terrestriske sendere. 
 

Pressemeddelelse fra TDC Kabel 
 

 

Vaskeriet til jul og nytår
Onsdag den 24. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Torsdag den 25. dec.: Lukket 
Fredag den 26. dec.: Lukket 
 
Onsdag den 31. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Torsdag den 1. jan.: Lukket 
Fredag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 22.00 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
af de fem blå mænd
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Søndag den 14. december 2003 åbnes dørene for vort juleban-
kospil med mange flotte gevinster, så som store flotte ænder, 
flæskestege m.m. samt flere gode overraskelser for ikke at 
glemme vort lotteri. 
 
I anledning af julen serveres der et glas gratis gløgg med 3 æb-
leskiver til hver person, som skal afhentes i baren efter beta-
ling af spilleplader, altså før spillet påbegyndes. 
 
Der sælges som sædvanlig øl, vand og flæskestegssandwich. 
 
Vi håber, at mange af Lundens beboere m.fl. kommer til dette 
hyggelige julebankospil og dermed spreder en rigtig god jule-
stemning. 
 

På gensyn den 14. december 2003 
i selskabslokalerne, Daruplund 69 - 71 

Lundens Venner 
 
Lundens Venner ønsker samtidig alle beboere, venner og 
sponsorer m.m. en rigtig glædelig jul og rigtigt godt nytår og 
tak for det gamle 
 
Næste bankospil afholdes søndag den 8. februar 2004 
 
 Dørene åbnes kl. 13:00 
 Spillet begynder kl. 14:00 
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Pigecykler sælges!                 Månedens 
                                       Avisudklip 
 
Winther sport, 20”, ca. 6 – 8 
år med 3 gear + cykelkurv, 
ferskenfarvet, små hjul. 
Nypris år 2000: 2795,00 kr. 
Nupris: 1500,00 kr. 
Utrolig velholdt. 
 
Kildemoes, 20”, ca. 8 – 10 år 
med 3 gear, rød/gul, store 
hjul. 
Nypris år 1998: 2400,00 kr. 
Nupris: 800,00 kr. 
Pæn/velholdt. 
 
Henvendelse efter kl. 17:00 
L. Alstrup 
43 73 46 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 

Akuttelefon: 
 

 
60 63 99 53 

 
af H.F. 

 
14 døvstumme 

taskerøvere 
 

Politiet i Kina har anholdt en 
bande på 14 døvstumme rø-
vere, som har kørt et sofisti-
keret taskerøveri-syndikat. 
 
De døvstumme røvere stjal 
taskerne ved, at en af røve-
rerne kastede snore ind i 
cyklisternes eger, mens en 
medsammensvoren samtidig 
stjal offerets taske. 
 
Alle røvere var udstyret med 
mobiltelefoner, som de brug-
te til at sende sms’er til hin-
anden med.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kilde: Berlingske Tidende 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
7. januar 2004, klokken 16:00 
 

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

Held og lyk-
ke og glæde-
lig jul, samt 
godt nytår! 
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Voksen opgave 
 

Kan du løse denne opgave rigtig, er du med i lodtrækningen 
om: Første præmie: 2 flasker vin og 2. præmie: 1 flaske vin. 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den     
7. januar 2004 klokken 16:00 
 

Navn:________________________________ 
 
Adresse:____________________________

Held & 
lykke
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”Årets gang i Ældrecaféen”
Så er der atter gået et år (og 
de går hurtigt) i Ældrecafé-
en. Vi kan prale med, at vi er 
den seniorklub i Brøndby 
Strand der har flest med-
lemmer (33 stk.) og den klub 
der har flest aktiviteter. 
 
Vi mødes hver torsdag mel-
lem 13.00 og 17.00 og hygger 
os med kortspil – rafling og 
meget andet, men først og 
ikke mindst, socialt samvær 
over en kop kaffe, hvor vi får 
drøftet og diskuteret om stort 
og småt. Det er meget vigtigt, 
da mange af vore medlemmer 
er enlige, som har brug for at 
snakke ud om de ting, som 
de har brændt inde med hele 
ugen og måske få råd og vej-
ledning, om de ting der nager 
dem. 
 
Til afveksling, er der banko-
spil den første torsdag i hver 
måned og en gang om måne-
den har vi lotteri. Hvis vi har 
brug for oplysning om for-
skellige emner, forsøger vi 
på, at få en foredragsholder 
til at uddybe emnet for os. 
 
Så er vi gode til at feste, da vi 
gerne vil forsøde vor ”tredje 
alder”. Vi holder pr. tradition 
vor fødselsdagsfest i februar 

og vi slutter sæsonen med en 
skovtur i maj måned. Vi star-
ter op igen i september, hvor 
vi glæder os til julefesten i 
december. 
 
Vores formand er god til at 
skaffe tilskud til os, fra for-
skellige fonde og fra kom-
munen (tak til afd. 157 og 
Lundens Venner) som gør 
det muligt for os, at tage på 
udflugter med bus, hvor vi 
oplever mange spændende 
ting og slutter på et hyggeligt 
sted, hvor vi får lidt godt til 
halsen. 
 
Som I har læst, er Ældreca-
féen et sted hvor vi hygger os 
sammen. Vi hjælper hinan-
den i tilfælde af sygdom og vi 
har en telefonkæde. Vi prø-
ver på alle måder, at komme 
hinanden ved. 
 
Vi ønsker alle i Lunden, en 
glædelig jul og et godt nytår. 
 

Helge Frederiksen 
Sekretær 
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Ældre-cafeen Lunden afdeling 157 
 
Referat fra Ældre-cafeens generalforsamling 30./10.-03. 
 
Fremmøde 27 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsens beretning. 
3) Regnskab. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg. 
6) Eventuelt. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 
John Frimann valgt som Dirigent 
 
Pkt.  2 Bestyrelsens beretning. 
Ældre-cafeen har i dag 33 medlemmer. Formanden fremhæ-
vede følgende aktiviteter i sæsonen som er gået. Bl.a. samar-
bejdet med andre ældreorganisationer i Stranden, som vores 
udflugt til Skåne. Vi besøgte i november Christiania og havde 
arrangementer til jul og fødselsdag samt besøg fra kommu-
nens forvaltning 
Vores skovtur i maj gik til Petersens familie have i Pile Alle. 
Leif omtalte også vores hyggelige torsdags komsammen, hvor 
vi kommer hinanden ved. 
Beretning enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 3 Regnskab. 
Leif gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål vedrø-
rende regnskabet og fremhævede de tilskud vi havde modta-
get, blandet andet fra afd. 157 og fra Brøndby Kommune 
samt Byudvalget, i alt 10.125 kr. 
Regnskabet enstemmigt vedtaget 
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Pkt. 4 Indkomne forslag. 
Forslag 1 
Bestyrelsen foreslår at § 4 i vedtægterne ændres til ”Formanden 
vælges direkte på generalforsamlingen. Yderligere vælges 1 sup-
pleant”. 
§ 5 sidste stykke ændres til ”Bestyrelsen er på valg som følger: 
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Bestyrelsesup-
pleanten vælges på ulige årstal. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af Næstformand – 
Kasserer og Sekretær”. 
 
Der blev nogen diskussion om direkte valg af Næstformand –
Kasserer og Sekretær, eller om bestyrelsen selv konstituerede sig. 
Forslaget blev vedtaget 25 stemmer for og 2 imod. 
 
Forslag 2. 
”Bestyrelsen foreslår, at kontingentet følger Ældre-cafeens regn-
skabs-år 1. oktober – 30. september” 
Forlaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
Pkt. 5 valg. 
Helge Frederiksen genvalgt. 
Erik Ilsvard genvalgt. 
Suppleant Gurli Ibsen genvalgt. 
 
Pkt. 6 Eventuelt. 
Flere medlemmer tog ordet specielt vedrørende om vi til vore fe-
ster skal have varm mad eller koldt bord. 
Bestyrelsen lovede at sætte 2 forslag om julefrokosten, så man 
kunne vælge. 
Afd. 157 bevilligede 1.500 kr. til de kommende arrangementer og 
Lundens venner bevilligede 2.000. kr. til samme formål. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 14:45 
 
Referat ved Helge Frederiksen 
 
 Dirigent  Formand 
 John Frimann Leif Refdahl 
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Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde tirs-
dag den 4. november 2003 kl. 19:00 

Langbjergskolen, fællessalen. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Afdelingsbestyrelsen foreslog Ib Terp som blev valgt. Konstaterede 
at mødet var indkaldt via brev den 12. oktober 2003. Iflg. afdelin-
gens forretningsordenen § 1 skal der være et varsel på mindst 2 
uger. Spurgte om der var indvendinger mod mødets lovlighed, det 
var der ikke. Foreslog at vi holder pause efter pkt. 3. 
Der var 84 lejemål repræsenteret. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
Leif Refdahl, Bent Madsen, Jette Appelgreen og Henning Nielsen 
blev valgt. 
 
3. Orientering om renovering. 
John Frimann fremviste i PowerPoint-show de ting, som Afdelings-
bestyrelsen har arbejdet med som forberedelse af den ansøgning 
om helhedsplan, der er ved at blive skrevet. Landsbyggefonden sø-
ges om tilskud, og vi kan først forvente at blive behandlet i foråret 
2004. 
 
I showet fremgik det, at renoveringen er opdelt i 4 grupper, som 
anført nedenfor.  
 
Gruppe 1 omhandler: 
Opsætning af nye køkkener, kiler i gulve i køkkener, fornyelse af 
vandføringsrørene og rensning af ventilationskanaler samt udskift-
ning af ventilationsristene. 
 
Afdelingsbestyrelsen ønskede svar på følgende spørgsmål: 
 
Er det i orden at flytte om på komfur og køleskab i 3-4-5 vær.? 
 
Skal hjørnehylden mod vinduet erstattes af et alm. overskab ? 
Ad 1. Søren Sørensen spurgte, hvorfor vi skal flytte komfuret over 
på den anden side. 
John svarede, hvis vi flytter køleskabet hen mod altandøren på 
den side, hvor vasken står, og bevarer komfurets plads, vil komfur 
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og køleskab komme til at stå ved siden af hinanden, og det vil give 
meget lidt bordplads ved vasken. 
På spørgsmål fra salen om overskabene vil komme til at gå til loftet 
var svaret nej. De vil blive lidt højere end de nuværende. 
 
Efter megen diskussion fra salen, tilbød Finn Nielsen, Daruplund 
65, 2.tv., at de, der havde lyst, var velkommen til at komme ind på 
lørdag den 8.11. mellem kl. 11 og 13 for at se, hvordan han havde 
indrettet et nyt køkken, som minder meget om det, vi har planer 
om. 
Herefter var der afstemning om flytning af køleskab og komfur. 
Der var 82 stemmer for flytning og 59 imod. 
 
Ad 2. Spørgsmålet blev efter megen diskussion delt op i to dele. 
Skal hjørnehylden erstattes af skab i 2-værelses lejligheder. 
Diskussionen gik på, om der kunne ske afstemning mellem for-
trinsvis de beboere, der boede i de 2-værelses lejligheder. Ib Terp 
afgjorde, at hele forsamlingen havde ret til at stemme, men at det 
ville være rimeligt at det blev afgjort af de beboere, der boede i de 
2-værelses. 
Herefter afstemning, hvor der var 20 for at få hylden erstattet med 
et skab og ingen imod. 
 
Herefter afstemning om hjørnehylden i de 3, 4 og 5 værelses lejlig-
heder. 
 
Ved afstemningen var der klart flertalt for hjørnehylden og 19 ville 
have skab. 
 
Herefter gik vi over til gruppe 2 som følger: 
Nye indgangspartier inkl. dør til cykelkælder (43 stk.). Nye ind-
gangspartier på altansiden (43 stk.). Klinker i indgangspartier. Dør 
i gavlindgange. Nyt nøglesystem og dørtelefon. 
 
Der blev vist billede af, hvordan indgangspartiet ser ud nu, og 
hvordan det kunne komme til at se ud i fremtiden. 
 
Spørgsmål afdelingsbestyrelsen gerne ville have svar på: 
 
1. Skal vi have klinker i indgangspartier ? 
 
2. Skal vi have en elektrisk døråbner på hoveddørssiden ? 
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Der blev fra salen forespurgt, hvordan man så kommer ind fra al-
tansiden. 
 
John viste et eksempel med en ”chip”, som man kan åbne med i 
begge sider. Der er blot ikke forslag om manuel åbning på altansi-
den. 
 
Søren Sørensen mente, at man lige så godt kunne have et plastic-
kort, men det var der ikke stemning for. 
 
Der blev spurgt, om den samme ”chip” kunne bruges til vaskeriet, 
og John svarede, at det kunne undersøges. 
 
Frederiksen i Resenlund spurgte, om der kunne lægges riste ud i 
indgangspartiet for at undgå, at det ville blive glatte. Det lovede 
John at undersøge. 
 
Eksempler på klinker, som ikke skulle blive glatte var udstillet. 
 
Ad 1. Afstemningen var klart for klinker i indgangspartierne. 
 
Ad 2. Afstemningen var klart for elektrisk døråbner i hoveddørssi-
den. 
 
Gruppe 3 som følger: 
Isolering af loft i indgangspartier (86 stk.) samt gavle (16 blokke = 
32 gavle). Nye fuger mellem etageelementerne både vandret og lod-
ret 
Frederiksen foreslog, at gavlenes isolering eventuelt kunne udfor-
mes i mønstre, og det mente John, at man godt kunne overveje. 
 
Søren foreslog, at afdelingsmødet skulle afgøre prioriteringsorden 
for grupperne, men John afslog, idet alle grupperne vil trænge lige 
hårdt i løbet af få år. 
 
Gruppe 4 som følger: 
Renovering af de grønne områder 
 
Spørgsmål afdelingsbestyrelsen gerne ville have svar på: 
 
1. Skal hele området indgå i en arealrenovering eller kun det, der 
trænger til det ? 
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Efter nogen diskussion, vurderede Ib Terp stemning for at renovere 
efter en helhedsplan, men bevare værdifuld beplantning i vidt om-
fang. 
 
2. Skal vi holde blokmøder med de enkelte blokke om udformnin-
gen. 
Det blev afgjort, at der skulle holdes informationsmøder for blok-
kene. 
Der udformes forslag til handlingsplan fra arkitektfirma, som be-
handles på blokmøderne. 
Der afholdes blokmøder, så hver blok bliver inviteret til 2 møder, 
henholdsvis for altan og hovedindgangssiden. 
Der var et klart flertal for punkt 2 
 
3. Eller skal der nedsættes et ”gårdråd” for hver ”gård”/2 blokke ?  
Nej. 
 
Herefter var der pause. 
 
4. Tilladelse til nedlæggelse af et tørrerum i hver blok. 
Da tørrerummene ikke bliver brugt så meget, vil afdelingsbestyrel-
sen foreslå, at der gives tilladelse til nedlæggelse af et tørrerum i 
hver blok. Der kan dog være enkelte blokke, hvor det af bygnings-
tekniske grunde ikke kan lade sig gøre. 
 
Årsagen til forslaget var, at vi har mange på venteliste til ekstra 
rum. 
 
Der var en del modstand i salen mod nedlæggelsen, og det blev af-
gjort, at bestyrelsen vil undersøge nærmere, hvilke tørrerum der 
ikke bliver brugt. Dette vil ske ved, at der udsendes et brev til alle 
blokkene, og de enkelte beboere kan så gøre indsigelse, hvis tørre-
rummene bliver brugt meget i blokken. 
 
5. Tilladelse til nedlæggelse af asfaltbanen mellem blok 5 og 
blok 6. 
Asfaltbanen mellem blok 5 og 6 bliver ikke brugt så meget, så Af-
delingsbestyrelsen foreslog, at der gives en principiel tilladelse til 
nedlæggelse. Det er planen, at der skal være grønt område i for-
bindelse med renoveringsplanen for de grønne områder. 
 
Der var et meget klar flertal for nedlæggelse. 



 

 

20

6.Emner til blomsterudvalg. 
Lørdag den 1. maj 2004 er det tanken at holde en blomsterdag i 
Lunden. 
Det er dog en betingelse, at der melder sig nogle beboere, der vil 
indgå i et udvalg, som arrangerer blomsterdagen. 
 
Følgende personer meldte sig: 
Palle Bengtsson (leverandør af planterne) 
Inger Simonsen 
Jeanette Petersen 
Grethe Christensen 
Henning Nielsen. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og samarbejde omkring 
mødet. 
 
Herefter takkede John for det fine fremmøde og takkede dirigenten 
for hans indsats for ”at styre tropperne”. 
 
Sign. Sign. Sign. 
Ib Terp John Frimann Birthe Ketterle 
Dirigent Afdelingsformand Referent 
 

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

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 13/2003 

tirsdag den 3. november 2003 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, Gurli Ibsen og Birthe Ketterle.  
Afbud fra: Mogens Nielsen (syg). 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
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1-2 Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev 
underskrevet. 

 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Revision. Indtægter fra klubber og selskabslokaler for 

regnskabsåret 1. oktober 2002 til 30. september 2003 
er godkendt af vores revisorer. 

2-2 Rentetilskrivning fra Lejerbo. Den historisk lave di-
skonto fra den 6. juni i år – nemlig 2 % - har medført 
stop i rentetilskrivningen. 

2-3 Regnskab for tur til Lejre blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Opsigelse af fax. Da vores fax næsten ikke bruges i Af-

delingsbestyrelsens lokaler, har vi besluttet at opsige 
den. Vi kan stadig bruge varmemesterens fax. 

3-2 Ny koordinator hos Telia. Oplysningen blev taget til ef-
terretning. 

3-3 Best.møde i Hjemmesideforeningen. Referat blev taget 
til efterretning. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Tørrerum. Eventuel nedlæggelse af et tørrerum vil blive 

behandlet på det ekstraordinære afdelingsmøde den 4. 
november 2003. 

 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Husdyr i blok 6. Lejeren har fået besked på, at han kun 

må have et husdyr. Der er intet nyt i sagen. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 14. oktober 2003 
6-2 Kontorvagt den 27. oktober 2003 
 Vagtskemaerne blev gennemgået og taget til efterret-

ning. 
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Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Ekstraordinært afdelingsmøde dagen efter blev gen-

nemgået. Opgaverne er fordelt. 
7-2 Ældre-Caféen – generalforsamling. Referatet blev taget 

til efterretning. Der var ingen udskiftning af bestyrel-
sen. 

7-3 Kursus den 28. oktober om bestyrelsen og dagligdagen. 
Alle undtagen Gurli deltog. Gurli var ude at rejse. 

7-4 Lejerbo’s kursuskalender var uddelt. 
7-5 Referat fra Lejerbo Brøndby bestyrelsesmøde den 25. 

juni 2003 blev taget til efterretning. 
7-6 Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde den 22. au-

gust blev taget til efterretning. 
7-7 Partnerskabsaftalen er underskrevet. Der vil være re-

ception den 20. november 2003 kl. 16 – 18 i aktivitets-
huset Tranen, hvor den officielle underskrivelse vil bli-
ve foretaget. 

7-8 Brøndby Fjernvarmes vedtægter skal ændres efter krav 
fra Energitilsynet. Til efterretning. 

7-9 Referat fra De 9 møde den 13. okt. 2003. Til efterret-
ning 

7-10 Møde i Kvarterløft/Knudepunktet. Til efterretning 
7-11 Møde i Dialoggruppen den 23. okt. 2003. Til efterret-

ning 
7-12 ”Grønt Diplom” (fra sidst). Vi deltager ikke. 
7-13 Takkekort fra Erik Ilsvard forelå. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Markvandring den 22. okt. Der fremkom flere ønsker, 

som tages på budgettet, heriblandt udskiftning af vin-
duer i parterre (klubberne) 

8-2 Komprimator til komprimering af affald indkøbes og 
der vil ske en 14 dages tømning. Derved spares der på 
afgiften til kommunen. 
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8-3 Takster for renovation 2004 forelå. Storskrald pr. leje-
mål er steget fra 235 kr. til 375 kr. 

8-4 Opsigelse af Resenlund SFO, Resenlund 20. Lejemålet 
er opsagt af Brøndby Kommune pr. 31. december 2004, 
da børnene bliver overflyttet til skolen. Boligorganisati-
onen Lejerbo Brøndby retter henvendelse til Brøndby 
Kommunes socialforvaltning om de har behov for byg-
ningerne. Der fremkom flere forslag om, hvad bygnin-
gen kunne bruges til, men vi kommer til at mangle le-
jepengene, så vi skal helst kunne bruge den til noget 
rentabelt. 

8-5 Renovering i afdelingen. Mødet med Lejerbo og rådgive-
re er udskudt til den 25. november kl. 16. 

8-6 Betalingssystem i vaskeriet. Miele Professional har 
sendt tilbud på omlægning af betalingssystemet til et 
kombineret kontant- og kreditsystem, idet det vil gøre 
driften billigere. Man får et værdikort, som kan optan-
kes med 50, 100 eller 200 kr. Det eksisterende beta-
lingspanel ombygges til betjening med kontantkort, så 
der skal leveres og opsættes et ekstra panel, hvorpå op-
tankning af kontantkortene kan ske. 

 Optankningen vil stadig blive pålignet huslejen. 
 Sidste år blev der betalt ca. 28.000 kr. til Lejerbo for 

administration mod forventet fremtidig ca. 5.000 kr.. 
Der var i bestyrelsen enighed om at få indført det nye 
system. 

8-7 Udlejning af selskabslokalerne nytårsaften. Det blev 
besluttet ikke at udleje dem. Risikoen for hærværk er 
for stor. 

8-8 Ombygning af selskabslokalerne er foretaget af frivillige 
beboere og er næsten færdige. 

8-9 Salg af fyrværkeri. Der foretages forespørgsel til Lejer-
bo, om købmanden må forhandle fyrværkeri. 

8-10 Skolebørn ved blok 4 er stadig et problem. De ødelæg-
ger dørene m.m. Stedet holdes under observation. 
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8-11 ”Operation mærkning”. En beboer har foreslået at man 
får udleveret mærkater med ”Naboovervågning”, samt 
værktøj til mærkning af værdigenstande. Det undersø-
ges, om man kan låne udstyr hos politiet, som kan gå 
på omgang hos beboerne. 

8-12 Varmefordeling. Preben er i gang med at undersøge 
rumfangsfordelingen i blokkene. Han mener, vi mulig-
vis bliver beregnet for højt. Han går videre med det. 

8-13 Invalide P-plads er godkendt ved blok 1. 
8-14 Antal fraflytninger 1. okt. 02 – 30. sep. 03. Der er fore-

kommet 27 flytninger i perioden, hvoraf 7 er interne 
beboere. 

 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Stridighed mellem to beboere i blok 12. John skriver et 

brev til familien, som der klages over. 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Hyggeklubben ansøger om maling til et rum. Det blev 

godkendt. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 2. december 2003. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Biltyve 
 
Hvor er det dog ærgerligt, 
irriterende og frustrerende 
!!!!!!! 
Natten mellem d. 22 og 23. 
november (lørdag – søndag) 
blev der lavet indbrud i min 
overnattende gæst’s bil. En 
blå Fiat. 
En rød Laus spidstang til 
1000 volt er taget, men ikke 
et anlæg, dyre solbriller, el-
ler cd’ere. Begge døre havde 
tyvene åbnet, og den ene 
var brækket skæv så den 
gabte ca. 20 cm, formentlig 
af et kojern el. lign. Der er i 
hvert tilfælde mærker efter 
en hård genstand.   Der er 
blevet brækket kraftigt 
rundt på rattet, så ratlåsen 
er blev ødelagt, og rattet  i 
uorden.  
 
Fra andre tilfælde jeg har 
hørt om, er det min opfat-
telse, at det går ud over ”ik-
ke kendte biler” og biler der 
ser ud til at være nemme at 
brække op, og at det sker 
jævnligt. Det lader til, at 
gerningsmændene kun går 
efter at få fat i hele bilen. 
Det kan ikke være rigtigt, at 
det sker ”så ofte” – eller at 
det i det hele taget sker. Det 
er vel ikke meningen, at vo-

res gæster skal være utryg-
ge ved at stille deres biler på 
parkerings pladsen, når de 
kommer på besøg.  
Egentlig ligger parkerings 
pladsen heller ikke særligt 
godt, i forhold til overvåg-
ningen af vores værdigen-
stande - bilerne. Der er ikke 
vinduer ud til pladsen fra 
en eneste lejlighed. Den lig-
ger uden opsyn, med min-
dre man går ud på altanen, 
og læner sig ud over alta-
nen. De kan arbejde i fred. 
Jeg håber der vil ske et eller 
andet. For det kan ikke væ-
re rigtigt. Jeg bliver s.. så 
gal !!!! Det der kan gøre dis-
se indbrud mere smerteligt 
er, når man lige har fået la-
vet bilen i tip top stand, for 
flere tusinde kroner, nysy-
net og med planer om at 
sælge den. Nu bliver det 
sværere, med det hærværk 
der er blevet lavet på den. 
Det er ikke billigt at få rettet 
en dør op…… ærgerlige ud-
gifter, på grund af nogle 
mennesker der ikke har re-
spekt for andre folks egen-
dele….føj !!!  
 

Hilsen den bil - løse 
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M/K søges 
 
Vi har fået problemer med for meget skrald i de store opgan-
ge i weekenden. Der kommer nu så meget i løbet af weeken-
den, at skraldet i mange tilfælde står op i skakten. Vi har la-
vet et forsøg i en opgang, og det hjalp at bytte skraldecontai-
neren ud søndag morgen. 
 
Derfor søger vi en M/K til at bytte skraldecontaineren ud 
hver søndag morgen/formiddag. 
 
Henvendelse senest fredag den 19. december 2003 til var-
memester Mogens Nielsen på tlf. 43 73 99 82 
(mellem 9 og 10 på hverdage) eller til afdelingsformand 
John Frimann på telefon 43 54 00 30 / mobil 29 73 00 30 
 

 

 

Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag + onsdag + fredag kl. 10:00 – 14:00 
Tirsdag + torsdag kl. 10:00 – 16:00 
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”Operation Mærkning” 
 
Afdelingsbestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer 
om lån af en kuffert med ”operation mærkning” der kunne gå 
på omgang blandt beboerne. 
 
Efter henvendelse til politistationen i Albertslund viser det sig, 
at man ved personlig henvendelse i ekspeditionen på stationen 
kan få udleveret ”Operation Mærkning”. Dette består af en 
kuffert med værktøj o.s.v., som kan udleveres ved underskrift 
og udlånes gratis i 48 timer. 
 
Forslaget om at lade sådan en kuffert gå på omgang blandt 
beboerne kan desværre ikke lade sig gøre. 
 
Ved henvendelse til poli-
tistationen i Albertslund 
i ekspeditionen kan man 
få udleveret mærkater 
om naboovervågning. 
 
Vi har undersøgt, om 
man evt. kunne købe så-
dan en kuffert, og udlåne 
den mod depositum hos 
varmemesteren i lighed 
med boremaskinerne. 
Men det vi har fået til-
budt, så skal man have 
lavet en skabelon til hver 
enkelt, og den er ikke 
helt billigt. 
 
 
Birthe Ketterle/ 
John Frimann 
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Afdelings-
bestyrelsen 

ønsker alle en 
glædelig jul og 

et godt og 
lykkebringende 

nytår. 
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Knudepunktet:
I henhold til de sidste kom-
mentarer om Knudepunktet, 
har jeg følgende kommenta-
rer: 
 
På borgermødet i oktober 
hvor man blandt andet dis-
kuterede knudepunktet. 
Strandesplanaden nordre 
kørebane, det er det stykke 
der går fra Langbjerg Skolen 
til Søholt Skolen, skal ens-
rettes på grund af, at den 
sydlige del af Strandespla-
naden, kørebanen fra kirken 
til Centret, bliver nedlagt. På 
borgermødet mente et trafik 
kyndig medlem af panelet, at 
ved stoppestederne på den 
dobbelte kørebane, skulle 
der ikke være buslommer. 
Det ville betyde, at trafik ha-
stigheden blev nedsat og det 
samme ville gælde trafik stø-
jen. 
 
Jeg har sjældent hørt noget 
så ulogisk. Hvad med de ca. 
40 minutter hvor der ikke 
kører busser på Strand-
esplanaden og hvad med den 
trafik der må holde mens 
bussen sætter passagerer af? 
Mon ikke nogle vil bruge 
hornet, hvis stoppet varer for 
længe, plus tomgangsstøjen?  

 
Der er også talt om, at der 
skulle være en helle i venstre 
side ved stoppestedet for at 
forhindre at nogle forsøgte at 
overhale bussen. Hvad hvis 
der kommer en hjerteambu-
lance? Så kan fire til fem 
minutter blive dyre at vente! 
 
Der skal selvfølgelig laves 
buslommer, der hvor bus-
serne skal holde og et med-
lem fra teknisk forvaltning 
konstaterede, at der var 
plads til trafik lommer. 
 
Hvis man ønsker at nedsæt-
te hastigheden, skal det ikke 
gøres med en bus, men fjern 
skiltene med 70 km., så er 
det bymæssigt område og så 
må farten højst være 50 km., 
hvis ikke andet er påkrævet.  
 
Jeg har skriftlig henstillet til 
Kommunal Bestyrelsen, at 
man sørger for buslommer 
og det tror jeg bliver efter-
kommet. 
 

Leif Refdahl 
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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 
 

 
 

 
Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00 

Lørdag og søndag: kl. 8:00 – 18:00 
 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
Aviser, Friske mælkeprodukter, 

Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling og 
meget mere. 

 

Vi har alt til rimelige priser 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71   

Leje: Kr. 700,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

(Pr. 1. juli 2003 udgør lejen kr.: 800,-) 
 

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 tirsdag - fredag 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:30 og 19:00.  
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Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 
 

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 
torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabsloka-

lerne, Daruplund 71 til hyggeligt samvær, samt ind i 
mellem forskellige arrangementer af enten oplysende el-
ler 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 
formanden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf., 

tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net 
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Børnesiden 
Præmierne 

November 2003 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
Christian Molin 

Daruplund 7 
 

2. præmie / 30 kr. 
Kasper Lundquist 

Daruplund 27 
 

3. præmie / 20 kr. 
Cecilie Eghorst 
Daruplund 17 

   Løs- 
   ning:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillykke til vinderne. 

 

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

Voksensiden 
Præmierne 

November 2003 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin:  Inga Voss 
Daruplund 21 

og 
1 fl. Vin: Birgit Schmidt 

Daruplund 23 
 

Tillykke 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

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

Løsning: 
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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 
 

Har man problemer med adgangskoder og lign. til logon 
og e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at der 

kun er betjening mellem kl. 8 og 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Vittigheder 
 
MÆND HØRER ALDRIG EFTER OG KVINDER ER EN TAND 
FORKÆLEDE!!! 
 
På en flyvetur til Chicago havde en gentleman gjort adskillige 
forsøg på at komme ind på herretoilettet, men der var hele ti-
den optaget. 
Stewardessen bemærkede hans problem. 
"De må gerne bruge dametoilettet, hr.", sagde hun, "hvis De 
lover ikke at røre ved knapperne på væggen". 
 

Han gjorde det han skulle, og da han sad dér, lagde han mær-
ke til de knapper, han havde lovet ikke at røre. På hver knap 
stod nogle bogstaver: VV, WL, PK og på en rød knap stod ATF. 
Hvem ville opdage, hvis han trykkede på dem? 
Han kunne ikke modstå fristelsen. Han trykkede på VV. Varmt 
vand sprøjtede blidt ud over hans bagdel. Sikke en dejlig for-
nemmelse, tænkte han. Herretoiletter har ikke sådan nogle 
vidunderlige faciliteter. I forventning om at opnå endnu større 
glæde, trykkede han på VL-knappen. Varm luft erstattede det 
varme vand og tørrede blidt hans ende. 
Da det holdt op, trykkede han på PK knappen. En stor pud-
derkvast kærtegnede hans bagdel, idet den til denne glæde fø-
jede en spinkel duft af forårsblomster. Dametoilettet er mere 
end et toilet, det er blid og kærlig fornøjelse. 
Da pudderkvasten havde fuldendt sin glædesspredning, kunne 
han næsten ikke vente med at trykke på ATF-knappen, som 
han nu vidste ville sætte ham i den yderste ekstase. 
 

Næste gang han åbnede sine øjne, lå han på et hospital. 
En sygeplejerske kiggede på ham med et smørret grin. "Hvad 
skete der?" udbrød han. 
"De trykkede på én knap for meget", svarede 
sygeplejersken. "Den sidste knap, som der stod 
ATF på, var en Automatisk Tampon Fjerner. 
Deres penis ligger under hovedpuden". 
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Vittigheder 
 
 
John inviterede sin mor til middag. Under måltidet lagde hans 
mor mærke til, hvor køn og velformet husholdersken var. 
Henover aftenen begyndte hun at spekulere på, om der var 
mere mellem John og husholdersken end blot det professionel-
le. 
John kunne læse sin mors tanker og sagde: 
- Jeg ved hvad du tænker moder, men jeg kan forsikre dig om, 
at mit forhold til min husbestyrerinde er rent professionelt. 
En uge senere kom husholdersken til John og sagde: 
- Lige siden Deres moder var her, har jeg ikke kunnet finde 
den smukke sølvsovseske. Tror De, hun tog den? - Det tvivler 
jeg på, men jeg skal skrive et brev til hende, for at være sikker. 
Så han satte sig og skrev: 
"Kære moder. 
Jeg siger ikke at du TOG en sovseske fra mit hus, og jeg siger 
ikke at Du IKKE tog en sovseske. Men faktum er, at siden du 
spiste middag hos mig, har der manglet en." 
Adskillige dage senere, modtog John et brev fra sin moder, og i 
det stod der: 
"Kære søn, 
Jeg siger ikke at du GÅR i seng med din husholderske, og jeg 
siger ikke at du IKKE går i seng med din husholderske. Men 
faktum er, at hvis hun sov i sin egen seng, ville hun have fun-
det sovseskeen for lang tid siden. 
Kærlig hilsen Din moder." 
 
Hørt i en 1. klasse. 
 

Lille Poul: "Lærer! Mig har ingen blyant." 
Lærer: "Det er forkert min lille ven. Det hedder: Jeg har ingen 
blyant, du har ingen blyant, han og hun har ingen blyant, vi 
har ingen blyant, I har ingen blyant, og de har ingen blyant. 
"Lille Poul: "Det var da mærkeligt. Hvad i alverden er der blevet 
af alle de blyanter?" 
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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 

eller brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TDC 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 rekvi-
reres i nødstilfælde 

Varmemester 
Mogens Nielsen 

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!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
2 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
D. 49 

Blok
10 

Klub Adriatic 
Snezana Barbaca 
D. 53 

Blok
5 

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 

Blok
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: Oliver Hansen, Daruplund 69 
 

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 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 
Akut telefon: 60 63 99 53 

 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
Tlf. 43 54 00 30 • mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.net 
Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61 

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

Mail: birthe.ketterle@lundens.net  
Best.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35  

Mail: gje@lundens.net 

Best.-medlem: Preben Hansen, Daruplund 15 
Mail: pch@lundens.net 

------------------------------------------------------------------------ 
Varmemester: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 18:00- 19:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Fax 43 53 59 51 

Mail: varmemesteren@lundens.net 
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