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Redaktørens side 
 
Så er vi allerede ved dette års 2. blad. Ja, tiden flyver af sted.  
Tak for alle jeres indlæg og for alle løsningerne til vores børne- 
og voksen quiz. 
 
I denne måned sælger vi billetter til fastelavn, men mere om 
det inde i bladet. Vi håber selvfølgelig, at se rigtig mange ud-
klædte børn og især voksne. 
 
I kan også følge med på hjemmesiden: www.lundens.net under 
arrangementer. 
 
Til dem der ikke ved det, så er det Valentines dag den 14. fe-
bruar. Det var vist det hele, så god fornøjelse med dette num-
mer af Lundexpressen.  
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
På gensyn i marts. 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Torsdag den 6. marts kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Budgetforslag for perioden 1. 
oktober 2003 – 30. septem-
ber 2004 forhandles i øje-
blikket med Lejerbo admini-
stration. Som det ser ud her 
i skrivende stund, så er der 
lagt op til en huslejestigning 
på ca. 4% pr. år. Der er stør-
re stigninger til el, renovati-
on og forsikringer. Desuden 
vil der bliver henlagt mere til 
tab på lejligheder ved fraflyt-
ninger. Budgetforslaget vil 
blive endeligt behandlet på 
afdelingsmødet den 7. maj.  
 
I forbindelse med budgettet 
har afdelingsbestyrelsen 
drøftet princippet om ud-
skiftning af køleskabe og 
komfurer. Man vil – belært af 
tidligere erfaringer – udskifte 
dem på en gang, således at 
køleskabe udskiftes i regn-
skabsåret 06/07 og komfu-
rer i regnskabsåret 11/12. 
Det betyder at der vil være 
en forventet ”levetid” på 12 
år. Dette er selvfølgelig un-
der forudsætning af, at det 
bliver godkendt på afde-
lingsmødet. 
 
Vi har igen haft et ”indflyt-
termøde”. Det er en god ting 

at de ”nye” beboere kommer 
for at få en uformel snak 
med repræsentanter for af-
delingsbestyrelsen. Mange 
ting bliver klaret, og der er 
også gode idéer til os. 
 
Afdelingsbestyrelsen havde 
møde med administrationen 
om renovering. Der blev lavet 
en handlingsplan for hvor-
dan vi griber arbejdet an, 
hvad der skal undersøges 
m.m. Som et godt redskab 
har vi fået lavet en termogra-
fering af det meste af bebyg-
gelsen. Og den gav os ret i 
vores mistanke om, at fuger-
ne mellem etageadskillelsen 
ikke er god, ligesom flere 
gavle ikke har det godt med 
isoleringen 
 
I løbet af foråret skal der fo-
retages en omlægning af fli-
serne ved blok 8 på altansi-
den. Det har været planlagt 
nogle gange, men 
der er penge på 
budgettet så det 
kan blive klaret. 
 
Med venlig hilsen 

John
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Elektronisk nyhedsbrev 
 
Da vi startede Lundens net op i sin tid, snakkede vi om, at en 
af de ting vi kunne bruge nettet til var, at sende elektroniske 
nyhedsbreve ud til alle beboere, der har tilmeldt sig Internet-
tet.  
 
For at gøre det, skal vi bruge jeres e-mail adresser. Er du inte-
resseret i at modtage nyt fra afdelingen før Lundexpressen ud-
kommer, kan du tilmelde dig, enten ved at sende kontoret en 
e-mail på lunden@lundens.net. 
 
I emnefeltet skriver du ”elektronisk nyhedsbrev” og i tekstfeltet 
skriver du dit navn og adresse.  
Du kan også udfylde blanketten her under og smide den i 
brevkassen på afdelingskontoret Daruplund 29. 
 

Venlig hilsen 
Helge 

 
 

Afrives inden aflevering 
 
 

 Tilmelding til elektronisk nyhedsbrev. 
 
 
Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes ”Lundens elektroniske nyheds-
brev”. 
 
 
Mit navn er: _______________________________________________ 
 
 
Jeg bor : __________________________________________________ 
 
 
Min e-mail adresse er: ________________________@lundens.net
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Til Salg:                   Månedens 
                                Avisudklip
Vi har en cykelanhænger til 
salg, den er meget praktisk, 
til 2 børn, max. vægt 45 kg 
med regnslag og fluenet.  
 
Den er ½ år gammel, og næ-
sten ikke brugt. 
 
Forevises på adressen: 
 
Lejf Olsen 
D. 27, 3. tv. 
Tlf. 43 53 25 06 eller 
mobil 28 79 19 04 
 
Pris : 800,- kr. 
( nypris 1.500,- kr. ) 
 

 
 

Vittighed: 
Jeg tror sgu, jeg gifter mig! 
 
Hvorfor det? 
 
Jeg er træt af at gå og træk-
ke maven ind... 

 

af H.F. 
 
Politi med luft i maven 
 
Det britiske politi leder efter 
en betjent med for meget luft 
i maven. Politiet har fået en 
klage fra en familie over, at 
betjenten pruttede i deres 
lejlighed i London uden at 
undskylde bagefter. 
 
Det pinlige optrin fandt sted 
under en narkotikaransag-
ning i familiens hjem. 
 
Ifølge avisen The Daily Mail, 
har Scotland Yard nu sendt 
et brev ud til alle betjente, 
der deltog i ransagningen.  
 
Scotland Yard har dog ikke 
oplyst, hvilken disciplinær 
straf, den pruttende betjent 
skal idømmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilde: Berlingske Tidende 
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Pensionist i Lunden 
 

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

torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Darup-
lund 71 til hyggeligt samvær, samt ind i mellem forskel-
lige arrangementer af enten oplysende eller festlig karak-
ter. 

 
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 

 
 

Netborger.dk 
Søger du noget hos det offentlige, 

så prøv netborger.dk – der kan du: 
 

Beregne Efterløn 
Beregne Pension 
Beregne Boligstøtte 
Beregne SU 
Beregne Børnetilskud 
Beregne Friplads 
Kommunefakta 
Din Ejendom 

Vurderingsfortegnelsen 
Betal din kommune 

Betalingsservice 
Blanketter 

Melde dig som Bloddonor 
Dit Bibliotek 

Bestille Pinkode 
e-Boks
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Vaskekortet er lejers sag!
Vi har nu boet i Lunden de 
sidste 11½ år og har været 
utrolig glade for vaskeriet. 
Det bliver besøgt ca. hver 14. 
dag, så rundt regnet må vi 
have brugt vaskekortet om-
kring 300 gange. 
 
Kortet har aldrig været med i 
vask – det har aldrig ligget 
og flydt sammen med alt 
muligt andet – det har sim-
pelthen altid været anbragt i 
plastiketuiet, når det ikke li-
ge skulle bruges til vaskeriet, 
eller nu også Genbrugsplad-
sen. Selvfølgelig bliver kortet 
slidt på et tidspunkt, hvoref-
ter det skal udskiftes i lighed 
med komfur, køleskab m.m. 
 
Hvorfor skal man som lejer 
igennem en årrække så beta-
le for at få et nyt? Her vil der 
vel blive sagt, at 100 kr. ikke 
er noget stort beløb. Det er 
det heller ikke. Men princip-
pet. Kunne der ikke også her 
være en grænse på 96 må-
neder? Vi spø´r bare. 
 

Anne-Marie og Povl-Anker 
Pedersen, D. 3 

 

 

 
 
Svar: 
Det lyder mærkeligt, at kor-
tet ikke kan holde til mere 
end ca. 300 gange gennem 
kortlæseren. 
 
Det skulle gerne have sam-
me kvalitet som andre kort 
og samme ”levetid”. Vi er ved 
at undersøge sagen hos Mie-
le, og når vi har et svar så vil 
vi vende tilbage. 
 

Venlig hilsen 
John 

 

Vits: 
 
På tankstationen: 
- 20 liter benzin, tak. 
- De er den sidste bilist der 
får benzin til gammel pris i 
dag. 
- Så fyld bare helt op! 
 
Kunden går glad ud ad dø-
ren og spørger: 
- Hvad bliver den nye pris? 
- 43 øre billigere pr. liter! 
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Lundexpressen 
søger bud 

 
 

Lundexpressens hid-
tidige bud Mie har øn-
ske at holde op, da 
hun har fået et andet 
arbejde. 
 
Derfor søger Lundex-
pressen en ung pige/ 
dreng min. 13 år, der 
vil dele Lundexpres-
sen ud 10 gange om 
året til de 309 lejemål 
i bebyggelsen. 
 
Der kan forekomme 
andre uddelinger eller 
ophæng i opgangene 
efter aftale. 
 

Interesserede kan 
henvende sig til: 

 
John Frimann på tlf: 

43 54 00 30 eller 
mobil 29 72 00 30 
senest fredag den 
21. februar 2003  

 

Danske Bank – 
”kassefri” 
 
I december måned blev vor 
lokale bank ramt af et bank-
røveri. Mandag den 17. 
marts skal brugerne af om-
rådets eneste bank, Danske 
Bank i Brøndby Strand Cen-
trum, vende sig til nye tider. 
Dette har blandt andet med-
ført, at afdelingen fremover 
bliver ”kassefri”. 
 
I et brev til kunderne opfor-
drer bankens ledelse blandt 
andet brugerne til, at besøge 
andre af bankens filialer. De 
nærmeste ligger i Vallens-
bæk Nærcenter og Glostrup 
Storcenter. 
 
Banken indrettes med nye og 
mere avancerede hæveauto-
mater inde i banklokalet, li-
gesom der er planlagt op 
sætning af nok en hæveau-
tomat udenfor banken. 
 
Sparepenge i form af mønter 
kan heller ikke håndteres ef-
ter  17. marts, idet tællema-
skinen også fjernes. Dog vil 
lille Peter kunne få sine surt 
tjente lommepenge indsat, 
oplyser en af bankens med-
arbejdere.
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Strømsvigt – Brev til Nesa     
 
Kære Lone Rasmussen 
 
Jeg er formand for en boligaf-
deling - Lejerbo afdeling 157, 
Daruplund og Resenlund - i 
Brøndby Strand. 
Igen i dag var der strømsvigt i 
Brøndby Strand, dog ganske 
kort. Men der har efterhånden 
været nogle stykker her på det 
sidste. 
Mine beboere spørger om hvad 
der sker, og på Jeres hjemme-
side er der mig bekendt ikke 
nogen pressemeddelelser eller 
lign. 
Er det muligt, at du kan give 
mig en forklaring på hvad der 
sker ??? 
 

Med venlig hilsen 
Lejerbo afd. 157 
John Frimann 

afdelingsformand 
 
 
Kære John Frimann 
 
Tak for din henvendelse. Jeg 
skal meget beklage, at du og 
dine beboere har måttet und-
være strøm flere gange inden 
for den sidste tid. 
Forsyningssikkerhed er altaf-
gørende for NESA, og det er 
faktisk yderst sjældent, at 
kunder i et afgrænset område 
rammes tit. Men det er natur- 

 
ligvis en ringe trøst, når det er 
én selv, det går ud over. 
Det er desværre uhyre svært 
helt at undgå strømafbrydel-
ser. Vi har i NESA gjort meget 
ud af at sikre kunderne hurtig 
reaktion i kraft af vores effekti-
ve beredskab. Vi rykker ud på 
alle tider af døgnet og repare-
rer de skader, der opstår. 
Ved en af strømafbrydelserne i 
Brøndby blev et 10 kV-kabel 
ramt, da en landmåler jog sin 
skelpæl i jorden. I to andre til-
fælde var der tale materialefejl. 
Den første opstod i forbindelse 
med en kortslutningsfejl i en 
kabelsamling, den anden ved 
en fejl i et 10 kV-kabel. Den 
kortvarige afbrydelse mandag 
den 27. januar skyldes også en 
materialefejl. 
Fremadrettet arbejder vi på at 
skabe større forsyningssikker-
hed ved at kabellægge alle lav-
spændingsluftledningerne. Det 
vil i løbet af de næste ti år give 
hele NESAs netområde forsy-
ning fra moderne anlæg med 
endnu bedre overføringsevne. 
Jeg håber, at ovenstående er 
et fyldestgørende svar på din 
henvendelse. 
 

Venlig hilsen 
Lone Rasmussen 

Kommunikationschef. 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
6. marts 2003, klokken 16:00 
 

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

Held og 
lykke! ♣ 
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Voksen opgave 
 
Kan du løse denne krydsord rigtig, er du med i lodtrækningen 
om 2 flasker vin. 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST  torsdag den     
6. marts 2003 klokken 16:00 
 
Navn:_________________________ 
 
Adresse:___________________

Held & 
lykke
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Frivillige til Børnenes Rejsebureau! 
 
Har du lyst til at gøre en 
frivillig indsats for børn og 
unge i Brøndby Strand? 
 
Børnenes Rejsebureau søger 
beboere, som har lyst til at del-
tage i aktiviteterne omkring 
Børnenes Rejsebureau. Det 
kan være på udflugter, Kul-
turweekend, arrangementer og 
lign. 
 
Børnenes Rejsebureau er en 
forening, som opstod i forbin-
delse med den tragiske Susan-
sag i Brøndby Strand.  
 
Bestyrelsen består af et med-
lem fra hver af de 8 afdelings-
bestyrelser, der repræsenterer 
afdelingen  i de 8. 
Yderligere kommer et arbejds-
udvalg, som arrangerer aktivi-

teter for primært børn og unge. 
Der mangler frivillige, for at ar-
rangementerne kan køre, så 
har du lyst, tid og gode ideer, 
så henvend dig enten til en fra 
De 8 eller til: 
 
Beboerrådgiver 
Maria Gauguin, 
Hallingparken 7, st. 
Tlf .: 43542275 
 
Børnenes Rejsebureaus over-
ordnede formål er, at skaffe 
midler til ture for Brøndby 
Strands børn og unge og på 
denne måde, at give børn og 
unge nogle gode oplevelser! 
 

Maria 
 
 

 

Byttelejlighed  
 
Ønskes: 4-værelses lejlighed i Daruplund eller Resenlund. 

Lejligheden skal helst være på 1. sal grundet 
gangbesvær. 

 

Haves: 3-værelses i Maglelund beliggende på 2. sal med 
lidt havudsigt. 

 Nuværende husleje på ca. 3500,00 kr. pr. md. 
 

Med venlig hilsen 
Pia Bøgh Rasmussen 

Telefonnr.: 43 53 09 40 
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Hoveddøren i D. 9
For et stykke tid siden, fik 
vi fra afdelingsbestyrelsen, 
en besked om, ikke at lukke 
op for fremmede, såsom re-
klamer o.s.v. da der har væ-
ret en del indbrud her i be-
byggelsen. Helt i orden, og 
det tror jeg også at vi alle vil 
huske og respektere i den 
verden, og det område vi le-
ver i. Men....... 
Hvad gavner det, når vores 
hoveddør ikke kan lukke af 
sig selv! Det er et problem 
der har stået på i snart flere 
år for os i D. 9. Utallige gan-
ge har jeg talt med Bent om 
problemet, og fået diverse 
forklaringer, og utallige gan-
ge har vores altid flinke og 
velvillige gårdmænd været 
og stillet og reguleret på 
dørpumpen, men lige meget 
hjælper det. Jeg ved, at der 
også er sat en ny dørpumpe 
op hos os, med den begrun-
delse, at det var en type der 
skulle afprøves, og det så 
måtte være rimeligt at det 
var her hos os, hvor døren 
bliver brugt ekstraordinært 
meget, da vi har lægekon-
sultation i vores opgang. 
I dag har jeg igen ringet til 
vores nye varmemester, 
men fik at vide, at alle dø-
rene var skæve!! Så proble-

met kunne nok ikke løses, 
men at han ville notere mit 
forslag om, at så måtte der 
altså sættes en ny dør op, 
så vi en gang for alle kunne 
få løst problemet, og at vi så 
kom i første række, måske! 
- Vi har et budget, og der 
må altså være sat penge af 
til at kunne løse dette eks-
treme problem, som det jo 
er for os, da vi som sagt har 
hundredvis af mennesker 
ugen igennem som bruger 
denne indgang. 
Der er i øvrigt jo også sat 
varme på i opgangene, det 
er jo totalt spild, når vi der 
blot fyrer for gråspurvene, 
som skulle forvilde sig ind i 
vores indgangsparti. 
Varmemesteren sagde, at 
man ville give besked om at 
vi skulle lukke døren efter 
os, da den ikke kunne lukke 
selv, vil det sige at der 
kommer et permanent skilt 
op på døren om at man skal 
lukke efter sig? 
Vi otte familier som bor her 
kunne nok få den vane at 
lukke døren, men hvad med 
alle patienterne? 
- Kom med det store skilt 
udvendigt på døren, hvis in-
gen anden løsning findes. 

Jytte D. 9 
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P.s.: Var det ikke muligt at 
finde en "ny" blikbøtte til er-
statning for den der står til 
affaldet fra lægens patien-
ter? Det er vel for meget at 
håbe på en nagelfast af-
faldsbøtte, som ikke ville 
skæmme vores indgangs-
parti. 
Der bliver mere og mere 
svineri fra patienterne inde 
på trappen, så som spildt 
cola, tomme chipsposer og 
meget andet. 
Bliver der stadig betalt for 
ekstra trappevask op til 1. 
sal? 
Vi som bor her, prøver at 
holde vores opgang så pæn 
som muligt. 
 

Jytte 
 

Kære Jytte 
 
Vi har store problemer med 
dørene der er meget skæve. 
Det er også derfor det blev 
taget fat på det på det eks-
traordinære afdelingsmøde, 
for det er ikke bare lige at 
sætte en ny dør i. Et over-
slag viser, at det koster ca. 
1,8 mill. at skifte dem alle. 
Man har skiftet til en bedre 
pumpe, men den kan åben-
bart ikke tåle ”mosten” med 
alle de mennesker der 
kommer i opgangen. Hvor-

dan vi lige løser det kan jeg 
ikke sige noget om nu, men 
vi må prøve at finde en løs-
ning. 
 
Det med, at der er sat var-
me på i opgangene er jo et 
forslag der blev vedtaget på 
det ekstraordinære afde-
lingsmøde den 20. novem-
ber 2002, og det skal var-
memesteren og afdelingsbe-
styrelsen efterkomme. Også 
selv om det blev oplyst, at 
der er meget træk af kulde 
ind i opgangen. 
 
Jeg ved ikke hvem der har 
sat den ”blikbøtte” du omta-
ler, men selv om der blev 
sat nagelfast affaldsbøtte 
op, så ville den også 
skæmme indgangspartiet. 
Vi oplever også andre ste-
der, at folk ikke bruger af-
faldsbøtter. Det er lettere at 
smide papir, cigaretter m.m. 
på trapper og fortove. 
 
Det er altid rart at høre om 
beboere der prøver at holde 
opgangen pæn; bare det var 
sådan i alle opgangene. 
 
For øvrigt er du altid vel-
kommen til en snak på af-
delingskontoret. 
 

Med venlig hilsen 
John
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Vedr. påkørsel af vores bil på parkerings-
pladsen mellem Daruplund nr. 19-25
 
Der er desværre en bil der 
har påkørt vores bil (sort 
Opel Vectra). 
 

Vi var ude at køre i bilen 
søndag formiddag og her var 
der ingen skade på bilen, så 
vi mener skaden er sket fra 
søndag kl. 14.00 til mandag 
morgen kl. 07.00. 
 

Vi mener også, at det er en 
rød bil der har påkørt vores 
bil, da der sidder rester af 
rødlig maling i bulen. 
 

Vores bil er blevet påkørt så 
kraftigt, at sidespejlet er 
defekt og hele døren ved fø- 

rersiden er trykket ind. 
 
 
Har du set dette ske eller er 
det dig der er den uheldige 
der har påkørt vores bil, vil 
vi gerne høre fra dig på 
Tlf. nr. 4057 9939. 
 

Hvis du skulle vide hvem der 
har gjort det, vil vi gerne give 
dig 500 kr. som tak for hjæl-
pen. 
 

Venlig hilsen to bilejere der 
er meget kede af det. 
 

Kenneth Westergaard 
og Tina Jensen 
Daruplund 21 

Vits: 
Hjemmehjælperen er på be-
søg hos den gamle dame, der 
har en skål nødder stående. 
- Bare spis, jeg kan ikke selv 
lide dem. 
Det stod på et stykke tid, 
hvorpå hjemmehjælperen en 
dag sagde: 
- Du skal da ikke blive ved 
med at købe nødder for min 
skyld. 
- Det gør jeg heller ikke, det 
er min datter. Jeg spiser kun 
chokoladen udenom. 

En mand kom ind hos sin 
frisør. 
- Davs, jeg skulle gerne klip-
pes. 
- Så gerne Hr. Noget specielt 
look de kunne tænke dem? 
- Ja, tak. Zigzag i højre side, 
en skaldet plet i toppen, så 
det ligner en måne og en 
lang hårtot i nakken. 
- Det bliver nok lidt svært 
Hr., men jeg skal da forsøge. 
- Svært? Det lykkedes dem 
da sidste gang selvom jeg ik-
ke bad om det. 



 

 

16

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 1/2003 
tirsdag den 14. januar 2003 

 

Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 
Preben Hansen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle.  

Afbud fra: Niels Husum (ferie). 
 

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

vet. 
1-3 Problemer med datoer på bestyrelsesmøder: Blev gen-

nemgået og ændringer blev accepteret. 
 

Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskab for 2001 – 2002: Blev gennemgået. Der er et 

overskud på kr. 8.471,00. Der er ekstra henlæggelser 
på ca. kr. 77.500 + overførsel på 200.000 til imødegåel-
se af tab på fraflyttede beboere. 

2-2 Budget for 2003 – 2004: Forslaget blev gennemgået. 
Enkelte justeringer blev foretaget. Der er budgetmøde 
den 11. februar med administrationen.  

2-3 Modtaget ”fupfaktura”. Blev taget til efterretning. 
 

Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Ny kontaktperson hos Telia: Taget til efterretning. 
3-2 Web-Nyt 3 – Brøndby Strand Portalen: Blev taget til ef-

terretning. 
 

Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 intet 
 

Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Husdyr i blok 3 – Undersøges og tages til efterretning. 
5-2 Husdyrliste sættes i Lundexpressen 1/03.
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Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 10. dec. 2002 
6-2 Kontorvagt den 7. jan. 2003 

Vagtskemaerne blev gennemgået og bearbejdet. 
6-3 Kontorvagt den 4. feb. 2003 – John 
6-4 Kontorvagt den 18. feb. 2003 – Glenda 
 

Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 20. nov. 

Blev taget til efterretning. 
7-2 Indflyttermøde den 16. jan. 03. Glenda, Preben, Mo-

gens og John deltog. 
7-3 Temamøde om salg af almene boliger den 8. februar i 

Idrættens Hus: Niels, Birthe, Glenda, Preben og John 
deltager. 

7-4 Lejerbo`s inspektør Michael Graae får fast telefontid 
mandag til fredag fra kl. 9 – 10. 

7-5 Lejerbo meddeler, at vores 1. mand Poul Lindhardtsen 
stoppede den 31.10.02 og varmemester Bent Pedersen 
stoppede den 31.12.02. 

7-6 Målsætninger i afdelingen. Der afholdes møde torsdag 
den 6. februar 2003. 

7-7 Bankospil i næste sæson. Der blev fremlagt datoer for 
afholdelse fra september 2003 til april 2004. Godkendt. 

7-8 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby afholdes i 
Dammene torsdag den 20. marts 2003. 

7-9 Kursustilbud fra Lejerbo blev taget til efterretning. 
7-10 Afd. 90 holder afdelingsmøde den 13. februar. Til efter-

retning. 
7-11 Referat fra Miljørepræsentantskab 27. nov. Til efterret-

ning. 
7-12 Tværkulturel Temadag den 25. jan. Til efterretning. 
7-13 Møde om ”Knudepunktet den 16. jan. Til efterretning. 
7-14 Referat Kvarterløftmøde den 27. nov. Til efterretning. 
7-15 Referat Kvarterløftmøde den 10. dec. Til efterretning. 
7-16 Referat fra De 9 møde den 9. december. Til efterretning. 
7-17 Indkaldelse til De 9 møde den 16. jan. Til efterretning. 
7-18 Modtaget indbydelse til Weekendkonference hos BL 

kreds 9. 



18 

 

7-19 Modtaget en del julekort. Desuden et takkekort fra Le-
jerbos afgående direktør Til efterretning. 

 

Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Møde med administrationen om renovering afholdes 

torsdag den 23. januar 2003. 
8-2 Råderet – finansiering blev diskuteret. Forelægges afde-

lingsmødet. 
8-3 Legepladsrapport modtaget – en del fejl. Gennemgås 

senere. 
8-4 Tidsplan udbedring af skade for bolig i blok 10 blev ta-

get til efterretning. 
8-5 Flisebelægning ved blok 8 (altansiden). 2 tilbud forelå. 

Arbejdet igangsættes i foråret. 
8-6 Isolering af loftet i gavlindgange påbegyndes snarest. 
8-7 Ændring af radiatorventiler i gavllejligheder er udført. 
8-8 Hærværk på lamper ved vaskeriet. Vi har fået nogle af 

navnene på synderne. Forældrene indkaldes til møde. 
8-9 Overslag på nye døre til lejligheder. Varmemesteren vil 

undersøge sagen nærmere. 
8-10 Tilstandsrapport fra afd. 154 i Ølby-Lyng. Til efterret-

ning. 
8-11 Snerydning i Lunden blev diskuteret. 
8-12 Indbrud i nogle af de gamle skralderum. Stålkappe på-

sættes, så det bliver vanskeligt at lave indbrud. 
8-13 Syn af lejlighed i blok 14. Enkelte tiltag er udført. 
8-14 Opslagstavlen i opgang i D.35. Papirer fjernes mange 

gange ret kort efter opsætning. Det påtales. 
8-15 Klager over flytteregning fra lejemål i blok 7. Lejerbo 

har svaret. 
8-16 Varsling af leje i selskabslokaler tages til efterretning 
 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Blomster i opgangene er fjernet. 
 

Pkt. 10 Ansøgninger 
 Ingen 
 
 Næste møde tirsdag den 11. februar 2003. 
Refereret ved Birthe Ketterle
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Nærpoliti-station i Brøndby Strand
Glostrup Politi er på udkig 
efter egnende lokaler til 
nærpolitistation i Brøndby 
Strand.  
 
Tirsdag den 21. januar kl. 10 
fik Glostrup Politi på Politi-
gården i Albertslund besøg 
af Gurli Hansen, der på veg-
ne af borgere i Brøndby 
Strand, afleverede 1232 un-
derskrifter bag kravet om 
bevarelse af nærpolitistatio-
nen i Brøndby Strand. 
Politiinspektør Arne Wissing 
og chef for Glostrup nærpoli-
ti K.B. Pedersen modtog 
hende, skarpt forfulgt af en 
håndfuld fotografer og lokale 
journalister, der var mødt op 
for at følge protesterne til 
dørs. De blev alle budt på 
kaffe og blødt brød. 
Politiinspektør Arne Wissing, 
der modtog de mange under-
skrifter, var glad for borger-
nes store interesse for at be-
vare nærpolitiet i lokalområ-
det, og han fortalte, at politi-
et havde henvendt sig til 
ejerne af centeret, da man 
via borgerne var blevet be-
kendt med, at cykelsmeden 
skulle flytte 1. februar. 
Disse lokaler har netop den 
størrelse på ca. 200 kvm, 

som politiet har brug for. 
Borgmester Kjeld Rasmus-
sen har støttet ideen med at 
bevare nærpolitiet i lokalom-
rådet og har klart markeret 
denne holdning i en presse-
meddelelse. 
Arne Wissing var enig med 
Brøndbys borgmester i, at 
den bedste placering af poli-
tistationen er i Brøndby 
Strand. Selvom man er nødt 
til formelt at lukke nærpoli-
tistationen den 3. februar, 
sagde han, at politiet vil ar-
bejde på højtryk for at sikre, 
at nærpolitistationen kom-
mer til at ligge i Brøndby 
Strand. 
 

 
Jeg håber, at vores fælles 
aktion vil blive taget alvor-
ligt, så vi kan beholde vores 
nærpolitistation. TAK for 
hjælpen til jer alle sammen. 
siger Gurli Hansen.
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Kvarterløft
I midten af januar var der 
inviteret til møde om Knude-
punktet, hvor forslag til den 
overordnede plan for områ-
det ville blive gennemgået. 
 

Mere byggeri 
Det var Ib Terp der bød vel-
kommen til dette møde, og 
derefter overlod han ordet til 
planchef Ole Gerstrøm fra 
Teknisk Forvaltning, der 
præsenterede fire skitser til 
løsninger af Knudepunkts-
området. 
 

Dette skal ske 
Den sydlige vejbane af 
Strandesplanaden, fra 
Brøndbyvester Boulevard og 
hen til kirken, skal graves 
væk og fjernes. Det blev fra 
begyndelsen gjort til en klar 
kendsgerning. Hermed var 
der lagt op til en smuk og 
arkitektonisk løsning, der 
bandt Esplanadebunden 
sammen med Centret og åb-
nede Brøndby Strandpar-
kerne ud mod omverdenen.  
Men sådan skulle det ikke 
være. Vejbanen, der blev 
væk, skal ifølge forslaget er-
stattes af byggeri. Byggeri i 
tre etager, med forretninger 
forneden, kontorer på første  
sal og beboelse øverst oppe. 

Der var ingen tegninger der 
viste størrelsesforholdene i 
dette, men man skal bare fo-
restille sig en række huse 
bygget over på den nuvæ-
rende vejbane og så et tag 
oven på, så højt er byggeriet 
beregnet til at være. Stort set 
i hele længden fra Æbleha-
ven til Boulevarden. 
 

Centret skjules 
Vinkelret på dette byggeri, 
mellem centret/posthuset og 
kirken skal der så være et 
tilsvarende byggeri. Man har 
tænkt sig, at byggeriet skal 
være i lette og luftige materi-
aler, såsom sandsten, mar-
mor og glas. På den tredje 
side mod stationen skal sta-
tionen og centret så bygges 
sammen. Parkeringspladser-
ne mod øst og vest skal be-
vares. 
 

Kvarterhus 
Skitse D var den der blev 
mest diskuteret på mødet. 
Måske især fordi denne løs-
ning med en sognegård og et 
kulturhus i Esplanadebun-
den, indeholdt en tilbygget 
sognegård til Kirken i for-
bindelse med et nyt kultur-
hus. 
                     fortsættes  
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Til og fra 
Adgangsforholdene og vare-
kørslen til centrets forret-
ninger skal foregå fra Boule-
varden ad nogle sivegader, 
hvor gående, bilende, cyk-
lende og andre trafikanter 
blandes, men således at ha-
stigheden ikke skulle kunne 
overstige det forsvarlige. 
Systemet skal mest minde 
om det man kender fra gå- 

gader i andre byer, hvor na-
turlige forhindringer og 
smalle gader skal gøre det 
umuligt at bevæge sig hurti-
gere.  
Ved stationen er der skitse-
ret en sammenbygning med 
centeret og en bygning på 
den anden side af stationen, 
endvidere en fodgængerover-
gang over mod Maglelund og 
Resenlund/Daruplund.

 
Ny varmemesterafløser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit navn er Kim Frederiksen, 
jeg er 47 år gammel, og ansat 
pr. 20.01 2003.  
 

Sammen med den ny varme-
mester Mogens Nielsen, skal 
jeg prøve at løfte arven efter 
Bent og Poul. 
 

Jeg er uddannet Informatikas-
sistent og har virket som så-
dan i ca. 4 år. 

Siden hen har jeg i nogle år 
været vicevært ved en fri-
tids/ungdomsklub. 
 

De sidste 3 år har jeg været 
ansat ved Kbh’s Amts vejvæ-
sen, hvor jeg vedligeholdte Am-
tets veje og grønne arealer. 
 

Jeg ser frem til et godt sam-
menarbejde med både beboere, 
afdelingsbestyrelsen, og nye 
kollegaer.  
 

Med venlig hilsen 
Kim Frederiksen 
 
 

Afd.bestyrelsen: 
Der er sket en større omvælt-
ning på mandskabssiden. Men 
vi har nu fået fuld besætning. 
Ligesom med Mogens, så er der 
også mange ting som Kim skal 
sætte sig ind i, så tag vel imod 
Kim.
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Fastelavn 
 
Der vil blive holdt tøndeslagning på 
Langbjergskolen, for Lundens børn, der 
er mellem 0 - 12 år og deres forældre, 
bedsteforældre, samt søskende: 
 
Søndag den 2. marts klokken 10.00 – ca. 12.00 
i F1-F3, gymnastiksalen, Langbjergskolen. 
 
Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger, samt 
til de 3 bedst udklædte børn. 
Til den bedst udklædte voksen, er der 2 flasker rødvin. 
 
Der vil være en tønde til de voksne, 13 - 100 år. 
 
På billetten der koster 10,00 kr. er der: 
(Gratis adgang for voksne) 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 
1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose. 
Underholdning af tryllekunstner. 
Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe og the. 
 
Salg af billetter fra afdelingskontoret, D. 29, st: 
 
Tirsdag den 18. februar fra 18.00 – 19.00 
 
Mandag den 24. februar fra 18.00 – 20.00 
 
Vi glæder os til at se mange udklædte børn og voksne. 
 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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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: Lukket  

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 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne 
mellem kl. 18:30 og 19:00 
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Campingvogne – Trailere 
 

 
 

Campingvogne, trailer eller autocamper, skal parkeres 
et bestemt steder i Lunden (Resenlund 14). 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. 360 pr. år. 

 
 

 
 

Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 

 



 

 

27

Børnesiden 
Præmierne 

Januar 2003 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Jakob Hellum 
Daruplund 25 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Michelle Bengtsson 
Daruplund 35 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Cecilie Eghorst 
Daruplund 17 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
Løsning:  

Bus nr.: 5 
 

Tillykke til vinderne. 
 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Januar 2003 
 

Månedens heldige vinder 
blev:  

 
Dagny Cotte 

Daruplund 39 
 

Tillykke 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
2 flasker vin kan afhentes 
på afdelingskontoret, tirs-
dag 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18. feb. 

 
Tirsdag den 4. marts 

 
Tirsdag den 18. marts 

 
kl. 18:00 - 19:00 

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

Akut telefon: 
 

 
 

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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På opfordring fra Jørgen Mortensen, D. 47, sætter vi et kort 
over Lunden i bladet. Det bliver ikke en fast rubrik. Kortet kan 
også fås på afdelingskontoret, eller på vores hjemmeside. 
 

Oversigt over Lunden 
Brøndby kommune / Brøndby Strand / Lejerbo afdeling 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selskabslokaler 
 
 
Varmemester- 
kontoret 
Resenlund 18 
 

              Afdelings- 
              bestyrelsens 
              kontor 
Vaskeriet 
 
 
 
Indgang til 
Containergården 
(storskrald) 
 
Vaskekort bruges 
uden for normal 
arbejdstid
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Vittigheder 
 
Der var forældredag for eleverne i 1. klasse, og lærerinden 
skulle rigtigt vise hvor meget eleverne allerede havde lært. 
Nå børn, er der nogen som kan fortælle mig hvad det er som 
alle kvinder drømmer om og som slutter med bogstavet K. 
Lille Lise rakte hånden i vejret, og svarede Pelsværk. 
Flot, er der så nogle der kan fortælle mig hvad det er som alle 
mænd drømmer om og som slutter med bogstaverne SE. 
Ole rakte hånden i vejret, og svarede Forfremmelse. 
Det var flot, svarede lærerinden. 
Nu ville hun ligesom prøve at indlemme forældrene i undervis-
ningen, og spurgte så Oles far: 
Kan du fortælle mig, hvad hovedstaden i Tyskland hedder? 
Du skal ikke spørge mig, sagde Oles far, jeg havde de 2 første 
forkert. 
 
En landmand på vej hjem til middag standsede op ved et læs 
hø, som var væltet i grøften, og en 12-13 års dreng, som stod 
og så ulykkelig ud. 
Det var jo ikke så godt, sagde den venlige bondemand. 
Men kom nu med hjem og få noget middagsmad, så får vi nok 
bagefter det læs på højkant igen. 
Jeg tror, min far bliver gal, sagde drengen forknyt. 
Vist gør han ikke-nikke-nej, svarede bonden og fik drengen 
med hjem. 
Under måltidet udtrykte drengen gentagne gange frygt for, at 
hans far skulle blive gal, og til sidst spurgte bondemanden 
ham, hvor hans far egentlig befandt sig. 
- Han ligger under høet. 
 
En dag ringede en mand til lufthavnen og spurgte: 
"Hvor lang tid tager det at flyve til Spanien?" 
"Et øjeblik..." svarede kvinden i røret. 
"Det var hurtigt", sagde manden og lagde på. 
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Vittigheder 
 
En blondine kommer ind i en kiosk: 
 
Ekspedienten: "Goddag." 
Blondinen: "Hej. Jeg vil gerne købe 10 Prince light."  
Ekspedienten: "Ja, så gerne."  
Blondinen: "Har du nogen lightere?" 
Ekspedienten: "Ja, men vi har kun denne slags, men det er 
også de billigste." 
Blondinen: "Okay. Så skal jeg have ti af de lightere." 
Ekspedienten: "10?" 
Blondinen: "Ja, det er jo engangslightere.". 
 
Mellem veninder: 
- Nu er min mand 200 procent impotent. 
- Hvordan det? 
- Han faldt ned ad trappen og bed tungen over! 
 
Hvad får man hvis man parrer en jægersoldat med en offentlig  
ansat?  
- En dræbersnegl!  
 
Lille Poul står foran en rulletrappe og stirrer på det rullende  
gelænder. 
- Noget galt, spørger en venlig mand. 
- Nej jeg venter bare på mit tyggegummi kommer tilbage...! 
 
- Pas på, råbte Hans til sin kone, da hun sad og syede på sin  
elektriske symaskine.  
- Pas på, du ikke rammer fingeren med den nål ! 
- Ikke for hurtigt! 
- Nu må du hellere vende sytøjet!  
 
- Sig mig engang, svarede konen, tror du virkelig, jeg har brug 
for dine råd? 
- Jamen, lille mor, jeg hjælper dig jo bare med at sy, ligesom 
du plejer at hjælpe mig med at køre bil!.. 
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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 
 

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 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 

 



 

 

34

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: 

 
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 
Akut telefon: 60 63 99 53 

 

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: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 og 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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