
31. årgang · Nr. 6 · Juni 2003 
 

 
 

BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 
2660 Brøndby Strand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 2

 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 
Så blev det endelig sommer, og redaktionen går på ferie. Vi 
vender tilbage i september, så I har masser af tid til, at sende 
nogle indlæg til næste blad. 
 

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der vil være salg af billetter 
til BonBon-Land i sommerferien. Mere om det inde i bladet. 
Den 7. september starter Banko op igen. Der kommer opslag i 
opgangene senere. 
 

Der er også Sankt Hans der holdes sammen med Rheumpark. 
Salg af madbilletter, se side 34. 
 

Tak til alle jer, der har sendt løsninger og indlæg til dette 
nummer.  
 

Vi ønsker jer en rigtig god sommerferie og god fornøjelse med 
dette nummer 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 september 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 4. september kl. 16.00 
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Johns klumme 
Vi havde afdelingsmøde tirs-
dag den 13. maj på Lang-
bjergskolen. 
 
Det var et godt besøgt møde 
– hele 71 lejemål var mødt 
frem – det største antal i 
mange år. 
 
Afdelingsbestyrelsens skrift-
lige beretning var udsendt 
på forhånd, så alle beboerne 
havde mulighed for at sætte 
sig ind i hvordan det sidste 
år var gået. 
 
I midten af Lundexpressen 
er indhæftet referatet fra af-
delingsmødet. 
 
Her i midten af juni gennem-
gås legepladserne, og der vil 
blive foretaget en del repara-
tioner samt nogle udskift-
ninger. Derefter skulle alle 
lejepladserne opfylde EU-
normerne. Når det er færdigt 
vil der blive udskiftet sand til 
samtlige sandkasser. 
 
Endelig kom den længe ven-
tet rapport fra regeringen om 
salg af almene boliger.  
 
Der kan læses mere om det 
på de følgende sider. Der 
står meget mere om ”salg af 

almene boliger” på bl’s 
hjemmeside. Der er links til 
ministeriets pressemeddelel-
se, rapporten (217 sider), 
pressemeddelelse fra Bolig-
selskabernes Landsforening 
og endelig det notat som BL 
har udarbejdet med sine fo-
reløbige kommentarer:  

www.bl.dk 
 

 
Varmemesterens telefon- 
og kontortid ændres den 

10. juni således: 
 

Kontortid: 
Hverdage kl. 8:00 – 9:00 

+ tirsdag kl. 18:00 – 19:00 
 

Telefontid: 
Hverdage kl. 9:00 – 10:00 

 

Mail: 
varmemesteren@lundens.net 

 

Hvis man vil sende en mail 
til varmemesteren, så er det 
vigtigt at give en udførlig be-
skrivelse at problemet, samt 
oplyse navn og telefonnr. Så 
det er muligt for varmeme-
steren at kontakte vedkom-
mende. 
 
Go’ sommer til 
alle i Lunden 
 

John
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Pressemeddelelse fra Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen: 

Lejernes frie valg: Ejer, andelshaver 
eller lejer? 
 
Regeringen fremlægger nu rap-
porten om lejernes muligheder 
for overtagelse af deres almene 
boliger. Det juridisk holdbare 
udspil har disse markante om-
drejningspunkter: 
 
Frit for den enkelte lejer at over-
tage sin bolig, hvis der er flertal 
for det i afdelingen (eller boligor-
ganisationen). 
 
Overtagelse sker til markedspris, 
og 30 procent af salgsprisen fal-
der først ved videresalg. 
 
Lejeren, der ikke ønsker at over-
tage boligen, har sikkerhed for 
uændrede betingelser. 
 
Fortsat løsning af boligsociale op-
gaver. 
 
Provenu fra salg kan anvendes til 
nybyggeri af almene boliger. 
 
Rapporten sendes nu i høring til 
primo august, og Bendt Bendt-
sen tager yderligere initiativ til 
dialog med de relevante parter. 
Økonomi- og erhvervsministeren 
ser frem til at gennemføre refor-
men til glæde for de af lejerne, 
der ønsker at udnytte tilbuddet 
om at overtage boligen på ejer- 
eller andelsbasis. 
- Regeringen har en klar mål-
sætning om, at der skal være 

større valgfrihed for den enkelte 
borger - det gælder også i forhold 
til valg af boligform, siger Bendt 
Bendtsen. Med reformen skaber 
regeringen mulighed for, at be-
slutningen om overtagelse eller 
fortsat leje sker så tæt på den 
enkelte lejer som muligt. 
 
- Regeringen lægger også vægt 
på, at kommunerne skal løse de-
res boligsociale opgaver og med 
udspillet sikres en mere varieret 
beboersammensætning. Største-
delen af provenuet skal anvendes 
til nyt alment byggeri, så den 
samlede boligmasse bliver for-
øget med reformen. I Danmark er 
der i dag ca. 470.000 almene 
familieboliger, og vi har regnet 
på, at overtagelse af f.eks. 
60.000 lejligheder via Nybyggeri-
fonden kan svare til realisering 
af ca. 24.000 nye almene boliger 
over årene, slutter Bendt Bendt-
sen. 
 

----------------------------- 
 
Der kan læses mere om ”salg af 
almene boliger” på bl’s hjemme-
side: 

www.bl.dk 
 

John 



5 

Kommentar fra Boligselskabernes Landsforening om salg af boliger: 

Staten stryger hele gevinsten ved salg 
af almene boliger 
 
Salget fører ikke til øget ny-
byggeri, som regeringen si-
ger, men til besparelser hos 
finansministeren. Salgspla-
nerne betyder også meget 
store omkostninger og en 
stærkt forringet beboerind-
flydelse. 

- Hvis regeringen gennem-
tvinger salget af de almene 
boliger som foreslået i den 
netop offentliggjorte rapport, 
så stryger staten hele gevin-
sten. Dermed er der ikke 
hold i regeringens erklærede 
hensigter om, at salget skal 
sikre et øget nybyggeri. Den 
eneste sikre vinder er stats-
kassen. 
 
Sådan kommenterer for-
manden for Boligselskaber-
nes Landsforening, Henning 
Kirk Christensen, den rap-
port fra det interne embeds-
mandsudvalg om salg af al-
mene boliger, som netop er 
blevet offentliggjort af Øko-
nomi- og Erhvervsministeri-
et. 
 
- Regeringen pakker planer-

ne ind i svært gennemskue-
lige forslag med en automa-
tisk overførsel af salgsprove-
nuet til den særlige nybygge-
rifond og kombinerer med en 
art trækningsret. For at få 
det hele til at glide ned hos 
beboerne lokkes med en ra-
batordning, og afdelingerne 
skal have en mindre del af 
salgsindtægten som en art 
bestikkelse for at stemme ja. 
Men det er sløring for at 
skjule, at den reelle hensigt 
er, at staten skal spare pen-
ge på langt sigt, mens antal-
let af almene boliger lang-
somt men sikkert reduceres. 
 
Forringet indflydelse 
Formanden fortsætter: 
- Når man i øvrigt læser be-
skrivelserne af konsekven-
serne, må man undres over, 
at resultatet er blevet så rin-
ge når udvalget har brugt så 
lang tid. Man kan således 
næppe forestille sig, at ret 
mange almene boligafdelin-
ger vil føle sig fristet af dette 
meget omkostningskrævende  
og bureaukratiske system. 
Omkostningerne til papirar-
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bejdet pr. bolig, som skal 
sælges, vil løbe op i ca. 
50.000 kr., inden man over-
hovedet er begyndt at afdra-
ge på den eksisterende gæld.  
De almene beboere kan se 
frem til en stærkt forringet 
indflydelse på driften af den 
samlede ejendom, hvor drift 
af fælles arealer, større ved-
ligeholdelse og renoverings-
arbejder skal afgøres i et 
kompliceret og bureaukra-
tisk system. 
 
Kommunerne affærdiges 
- Kommunerne, som har bi-
draget til finansieringen af 
boligernes opførelse, og som 
under alle omstændigheder 
har stærke sociale interesser 
i klemme, må undre sig. De 
reelle kommunale interesser 
affærdiges på få linier, og det 
hedder blot, at der må opta-
ges forhandlinger med de 
kommunale parter, hvis der 
skulle vise sig at opstå pro-
blemer med kommunernes 
sociale anvisning. 
 
Men der er ingen som helst 
anvisninger på, hvordan 
kommunerne skal kunne  
klare den boligsociale opga-
ve, hvis der for alvor bliver 
solgt ud af de almene boli-

ger. Det er meget uforståe-
ligt, at regeringen på denne 
måde helt overhører de 
mange advarsler fra kom-
munerne. Det er jo i høj grad 
også advarsler fra regerings-
partiernes eget politiske bag-
land, siger BL´s formand. 
 
Ingen dialog 
- Nu har dette udvalg arbej-
det bag hermetisk lukkede 
døre i næsten halvandet år. I 
mere end et år har udvalget 
arbejdet med en model, som 
regeringens egne jurister 
mente indebar ekspropriati-
on. Det blev klart i februar 
måned i år. 
 
Så fulgte nogle måneder, 
hvor der energisk blev arbej-
det med afdelingsmodellen, 
men det er åbenbart for en-
hver, at der har været meget 
store vanskeligheder forbun-
det med at skabe en trovær-
dig model. 
 
I hele dette forløb har rege-
ringen på intet tidspunkt 
søgt en dialog med dem, som 
er de virkelige aktører på 
området, og som ved, hvor 
skoen trykker– de almene 
boligorganisationer og kom-
munerne, selv om vi bl.a. fra 

BL´s side er kommet med 
utallige opfordringer til dia-

log. 
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Tvangsmæssig afståelse 
- Den offentliggjorte rapport 
viser imidlertid, at regerin-
gen ikke kan løse den sag 
uden en frivillig aftale. Bolig-
organisationerne har ejen-
domsretten, og den ret er 
ukrænkelig. Når boligorgani-
sationerne tilpligtes at afstå 
deres ejendomsret, foreligger 
der ekspropriation, og det 
har regeringen hidtil afsvær-
get, at den vil give sig i kast 
med. 
 
Dette er vores klare opfattel-
se af juraen i denne sag, og 
det vil vi uddybe nærmere i 
den kommende tid, når vi 
har haft mulighed for at stu-
dere alle detaljerne. 
 
Derfor opfordrer vi regerin-
gen til at indlede den dialog, 
som burde have været ind-
ledt for længe siden, slutter 
Henning Kirk Christensen. 
 
 

-------------------------------- 
 
 
Der kan læses mere om ”salg 
af almene boliger” på bl’s 
hjemmeside: www.bl.dk  
 

Med venlig hilsen 
John 

 
 

 
Efter vedtagelse på 

afdelingsmødet 

ændres varmemesterens 

telefon- og kontortid den 

10. juni således: 

 

 

 

Kontortid: 

Hverdage 

kl. 8:00 – 9:00 

+ tirsdag kl. 18:00 –19:00 
 

Telefontid: 

Hverdage 

kl. 9:00 – 10:00 
 

Mail: 
varmemesteren@lundens.net  

M. v. h 

Afdelingsbestyrelsen 

og varmemesteren 
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                                                            Månedens 
                                      Avisudklip
 

Til Salg: 
 

Ble-badedragt, kun brugt 1 
gang, str. 2 år (12 – 14 kg.):  

75,00 kr. 
Gasflaske, ca. 10 – 12 kg. – 

(tom): 100,00 kr. 
 

Ring til Jeanette 
på: 43 54 98 02  

 
 
 
 
 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret holder 
lukket i juli og noget af au-

gust måned. 
 

Vi åbner igen: 
Tirsdag den 19. august. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig 
god og varm sommer. 

 

Bestyrelsen 

 

af H.F. 
 

Livlig hund 
 

Den californiske hund 
Dosha beviste for nylig, at 
den, som en kat, også har 
adskillige liv at bruge af. 
Dosha blev først kørt ned af 
en bil nær dens ejers hus i 
Clearwater i Californien. Og 
for at ende hundens lidelser, 
forsøgte en politimand at af-
live Dosha ved at skyde den i 
hovedet. Derefter – antagelig 
død – blev Dosha puttet i en 
fryser på det lokale dyreho-
spital. Men to timer senere 
fik dyrlægen, der åbnede fry-
seren, sig en ordentlig for-
skrækkelse, da Dosha stod 
oprejst i fryseren iført den 
orange ligpose. 
  

 
 

Kilde: Berlingske Tidende
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Brøndby Strand Net 
 
Brøndby Strand Net er et 
nyt medie i det i forvejen 
brogede mediebillede, der 
tegner sig her ved Stranden. 
Det er et medie som alle 
umiddelbart kan anvende, 
hvis de har en pc, adgang til 
Internettet og er udstyret 
med de fornødne kodeord.  
Brøndby Strand Net er en 
portal til indgangen til hele 
Brøndby Strand. Det hand-
ler bl.a. om at anvende 

Brøndby Strand Net i bebo-
erarbejdet. Hvordan skal vi 
udforme vores del af Brønd-
by Strand Net til glæde og 
gavn for vores beboere?  
Så hvis der er nogle ildsjæle 
der har lyst til at arbejde 
med nettet på den ene eller 
anden måde, så kontakt 
undertegnede. 
 

John 
        Mobil 29 72 00 30

 
 
 

Altankonkurrence år 2003
 
Vi vil igen i år traditionen 
tro holde en altankonkur-
rence blandt beboerne i 
Lunden. 
 
I slutningen af juli måned 
vil dommerkomiteen gå 
rundt i Lunden og finde de 
tre flotteste altaner, ligesom 
der vil være tre trøstpræmi-
er. 
 
Vi håber at mange beboer 

gør meget ud af altanen, så 
det bliver en svær opgave 
for dommerkomitéen, samt 
at der bliver flot i Lunden. 
 
Medio august vil præmie-
vinderne blive inviteret til 
en forfriskning på afde-
lingskontoret samt til udde-
ling af præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen

 
 



 

 

10

Markiser og tagrender 
Der er mange beboere der 
har søgt om tilladelse til op-
sætning af markise og tag-
rende  
 
Opsætning af markise 
På 1. og 2. sal skal marki-
sen sidde på drageren un-
der overboens altan. På 3. 
sal skal markisen af byg-
ningsmæssige årsager sidde 
under drageren på altanen. 

Opsætning af tagrende 
Der skal anvendes 10" gra-
fitgrå plasttagrende, med en 
endebund, opsat på 5 stk. 
jævnt fordelte rendejern. 
Rendens åbne ende skal fø-
res ca. 25 cm ud over alta-
nens side. 
Der kan fås en tegning hos 
varmemesteren eller på af-
delingskontoret.

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

Hygge på altanen
Nu kommer de dejlige ef-
termiddage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på alta-
nen og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo! er vild med disko-
musik, der drøner ud over 
bebyggelsen. 
 

Dæmp dit stereoanlæg bare 
lidt ned – sig det også til 
børnene – hvis de er alene 
hjemme om eftermiddagen, 
husk på, vi skal ha’ det rart 
alle sammen, og især med 
hinanden. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 

 

Reception 
Byudvalgets informationsmedarbejder 
gennem mere end 6 år Kim Tverskov 
fratræder sit job med ud gangen af 
denne måned. I den anledning holdes 
der reception fredag den 20. juni 2003 
kl. 14 – 17 i Aktivitetshuset Tranen, 
Tranumparken 3A. 
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Knudepunktet rykker
 

Beboere har i de sidste måneder arbejdet med forskellige skit-
ser til en overordnet plan for området omkring Brøndby Strand 
Centret og Brøndby Strand Kirke. 
 
Planen opererer med, at Strandesplanadens sydlige vejbane 
nedlægges, at der bygges et Menighedshus nord for kirken og 
et Kvarterhus i Esplanadeparken nord/nordøst for kirken. 
Planen skal til behandling i Kvarterløfts styregruppe og kom-
munalbestyrelsen. Den skal derefter ud i høring. 
Desuden arbejdes der med, at der bygges kombinerede bu-
tikker, erhverv og boliger nord og sydvest for centeret. Sta-
tionsforpladsen skal overdækkes og der åbnes op for byggeri 
ved s-togstationen. 
Om planen realiseres vil dels afhænge af den politiske be-
handling, dels af muligheden for at tiltrække private investo-
rer. Planen skal således mere ses som en hensigtserklæring 
end en kategorisk beslutning. 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den: 
4. september 2003, klokken 16:00 Løsning:  
  ____________________ 
 

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: Første præmie: 2 flasker vin og 2 præmie: 1 flaske vin. 

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

Navn:_________________________ 
 

Adresse:___________________
Held & 
lykke



 

 

14

LAN Party
Da vi i sin tid lancerede 
Lundens net, snakkede vi 
om at der skulle laves en 
computer klub. Denne ide 
har vi efter lange overvejel-
ser droppet, da det ville 
kræve at der altid skulle 
være en voksen til stede, for 
at passe på det indkøbte 
udstyr. Desuden ville det 
koste en anselig sum, hvis 
afdelingen skulle anskaffe 
og drive 6 computere. Vi 
snakkede så om at prøve at 
lave et sted, hvor folk selv 
medbringer deres compute-
re og udstyr og så i en 
weekend spiller med ven-
nerne (et såkaldt LAN Par-
ty). 
Vi prøvede så i sidste week-
end, at tilbyde 7 unge men-
nesker, at de kunne bruge 
rummet til et sådan party. 
De ankom fredag ved 12 ti-
den med deres udstyr, og 
spillede uafbrudt til søndag 
( tænk at de gider ) Det var 
nogle trætte, men glade un-
ge, vi kunne sende hjem i 
seng søndag eftermiddag, 
for det havde været ”fedt” 
med et sådan sted her i 
Lunden. Vi havde på for-

hånd fortalt dem, at vi ikke 
ville have nogen gener for de 
omkringboende, så ophold 
uden for lokalet var forbudt, 
ligesom råbende og støjende 
adfærd heller ikke var til-
ladt. Dette levede de fint op 
til, så i løbet af sommeren 
vil vi udfærdige et regelsæt 
for rummet, og lave rummet 
lidt mere indbydende, så vi 
kan tilbyde alle beboere her 
i Lunden, at låne rummet i 
en weekend til afholdelse af 
LAN party. 
 
Mere i næste nummer 

Helge 
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”Man bli’r så glad når solen skinner” 
Nu går vi forhåbentlig en 
herlig sommer i møde, med 
høj sol og varmt vejr. Jeg 
fryder mig hvert forår når 
alting grønnes i Lunden, 
ungerne jubler på legeplad-
serne og de voksne nyder 
vore dejlige altaner. 
Vi kan se resultatet af 
blomstermarkedet, og blom-
ster i alle farver pynter vore 
altaner, men der er noget 
der er anderledes……… 
 
Som noget nyt, er der kom-

met utrolig mange markiser 
på altanerne i år, og de ly-
ser op med deres mange 
sommerfarver, så det er en 
fornøjelse at gå en tur i 
Lunden. 
 
Ældrecaféen siger tak for 
sæsonen, som vi afsluttede 
med en herlig skovtur til 
”De små haver” i Pile Allé og 
vi ønsker alle i Lunden en 
god sommer. 
 

Helge F. 
--------------------------------------------------------------- 

Brand 
Onsdag aften den 4. juni var der brand i en lejlighed i blok 8. 
Den var ret omfattende, men heldigvis var der ikke nogen per-
sonskader. 
 

 
BØRNENES REJSEBUREAU ARRANGERER BUSTUR TIL 

KØBENHAVNS LUFTHAVN 
Se bagsiden af Lufthavnen og oplev en hidtil ukendt verden!! 

 

Lørdag den 28/6 – 2003 - Start fra Rheumhus kl. 9.30 
 

Billetsalget starter d. 10/6 - 13/6 og vil foregå i Rheumhus, Albjerg-
parken 4 i dettes åbningstider, Tlf. 43541163. Prisen for denne spæn-
dende oplevelse er blot 20. kr. alt inklusiv. Kun 1 voksen pr. familie.  
Der vil blive serveret en lille forfriskning på turen. Vi kører fra Lufthav-

nen retur til Brøndby Strand igen kl. ca. 13.30. 
 

På grund af sikkerhedsmæssige omstændigheder i Københavns Lufthavne 
skal der ved billetkøb oplyses CPR-nr. på samtlige deltagere. 
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Revideret den 15. november 2004 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbe-

styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th  009 Engsig 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Ridal 1 hund 
R  6 1tv 001 Andresen 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R  6 2tv 003 Hulkvist 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D  1 3th 027 Knezevic 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D 3 2th 033 Kristiansen 1 hund 
D  3 3tv 034 Petersen 1 hund  
D  3 3th 036 Ørntoft 1 kat  
D 5 3tv 041  Larsen 1 hund 
D  7 1tv 043 Molin 1 kat 
D  7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hund 
D  7 3th 048 Andersen 1 hund 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D  9 3tv 055 Madsen/Lassen 1 hund 
D 11 2tv 060 Schreiber 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
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D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Ibsen 1 hund 
D 15 2th 075 Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1th 080  Madsen 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3tv 083 Maj 1 kat 
D 19 1tv 085 Bøgel 1 hund 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 1tv 091 Junker 1 hund 
D 21 2tv 094 Jensen 1 kat 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 25 2tv 108 Nielsen 1 hund 
D 27 1th 114 Aasøe 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1tv 121 Kristensen 1 kat 
D 29 2tv 124 Ramsing 1 hund 
D 29 3th 126 Stoltenberg 1 kat 
D 33 2mf 137 Taarup 1 hund 
D 33 3tv 139  Simonsen 1 kat 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 2th 151 Rohde 1 kat 
D 39 1th 156 Petersen 1 hund 
D 39 2tv 157  Pedersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D 45 1mf 176 Høpfner 1 hund 
D 45 1th 177 Madsen 1 kat 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 2th 187 Haastrup 1 hund 
D 47 3tv 188 Olsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
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D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 49 3th 195 Elvang 1 kat 
D 51 1th 198 Olsen 1 kat 
D 51 3th 204 Schwennesen 1 kat 
D 53 1tv 205  Madsen 1 kat 
D 53 3th 210  Mørup/Page 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2tv 213 Jensen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 57 1tv 217 Andreasen 1 kat 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 61 2mf 236 Hyllested 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Sørensen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 2th 274 Bjerregaard 1 hund 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2tv 295 Jensen 1 hund 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 10 3th 300 Johansen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 12 3th 291 Jensen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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Modernisering af badeværelse finansieret ved opta-
gelse af lån i ejendommen og betalt ved en forhøjel-
se af huslejen i 15 år – afd. 157. 
 
Der kan lånes til modernisering af badeværelse. Der kan ikke 
lånes til hårde hvidevarer.  
Der er følgende krav til moderniseringen: Der skal være fliser 
fra gulv til loft. Der skal være 1 m2 fliser til fremtidige repara-
tioner. Arbejdet skal udføres i henhold til bygnings-
reglementet (vådrum). Der kan kun anvendes momsregistrere-
de firmaer – ikke ”Gør det selv”. 
 
Det maksimale beløb, der kan anvendes til håndværkerudgif-
ter m.m. i det enkelte lejemål, er 55.000 kr.  
Udover håndværkerudgifter kommer der diverse låneomkost-
ninger, byggesagshonorar og revision. Sidstnævnte udgifter 
deles med de øvrige deltagere i årets pulje. 
 
Arbejderne finansieres med 15-årige realkreditlån optaget med 
sikkerhed i ejendommen. 
 
Lejemålet vil dermed have en forhøjet husleje i en 15-årig peri-
ode. 
 
Ansøgningsperiode: 1-31 maj (af hensyn til låneomkostnin-
ger/administration) – forlænget i år til 30. juni 2003. 
 
Der fastsættes et max. beløb på kr. 5.000.000 som afdelingen i 
alt kan optage lån for til dette formål. 
 
Hermed følger en beskrivelse af sagsgangen.  
 
1) Man kontakter en håndværker og får et tilbud på den for-
bedring, der ønskes udført.  
Der skal anvendes autoriserede håndværkere – ikke ”Gør det 
selv”.  
Man kan eventuelt kontakte varmemesteren for at få oplyst, 
hvilke håndværkere der er tilknyttet ejendommen. 
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2) Inden udgangen af maj måned bedes tegninger og tilbud 
fra håndværker afleveres til varmemeste-
ren/afdelingsbestyrelsen, som videresender papirerne hertil 
med evt. bemærkninger til projektet fra afdelingsbestyrel-
se/varmemester. 
 
Projektet gennemgås af Lejerbo.  
 
3) I september måned vil man modtage et brev fra Lejerbo, 
hvoraf det bl.a. fremgår hvad den forventede lejeforhøjelse 
bliver. 
 
4) Efter lejers accept af lejeforhøjelsen, skal kommunen god-
kende låneoptagelse og lejeforhøjelse. 
 
Først når denne godkendelse foreligger, vil arbejderne 
kunne iværksættes. 
 
5) Fakturaer for arbejderne betales af Lejerbo efter at varme-
mesteren har godkendt arbejdet.  
 
Arbejderne skal være færdige tre måneder efter at godkendelse 
fra kommunen foreligger. 
 
6) Når arbejderne er færdige træder lejeforhøjelsen i kraft.  
Der må påregnes en regulering af lejeforhøjelsen, når det 15-
årige lån er hjemtaget. 
 

Vedtaget på afdelingsmødet den 13. maj 2003. 
 

Ovenstående skal betragtes som 
et tilbud og en mulighed. 

 

Banko i efteråret
Søndag den 7. september Reserver allerede datoerne nu. 
Søndag den 5. oktober Bankospillet afholdes som sæd- 
Søndag den 9. november vanligt i selskabslokalerne, D.71 
Søndag den 14. december Dørene åbnes kl. 13:00. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra  
bestyrelsesmøde 5/2003 
tirsdag den 30. april 2003 

 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum,  

Glenda Jensen, Preben Hansen, Mogens Nielsen og 
Birthe Ketterle.  

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af refe-

rat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev under-

skrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1/10-02 – 31/3-03 blev gennemgå-

et, og der blev foretaget enkelte omposteringer. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Referat fra generalforsamling i BSP blev taget til efter-

retning. 
3-2 Priser på internet er blevet forhøjet uanset kontrakt. 

Der holdes møde den 5. maj 03. Helge redegjorde for 
situationen. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Referat fra møde med klubber den 23. april 2003. Der 

skete en justering af enkelte poster. Godkendt. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 29. april 2003 
6-2 Kontorvagt den 27. maj 2003 – Preben 
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6-3 Kontorvagt den 10. juni 2003 – Birthe 
6-4 Kontorvagt den 24. juni 2003 – John 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 13. maj 2003 blev gennemgået. 
7-2 Sankt Hans aften sammen med Rheumpark. Program 

forelå. Der vil også blive solgt billetter fra Afdelings-
bestyrelsens lokaler. 

7-3 Takkekort fra Ib Terp og Eva Roed blev taget til efter-
retning. 

7-4 Partnerskabsaftale. I den forbindelse er der søgt mid-
ler til løn i Landsbyggefonden. Taget til efterretning. 

7-5 Referat fra De 9 møde den 14. april blev taget til ef-
terretning. 

7-6 Dagsorden til De 9 møde den 12. maj blev taget til ef-
terretning. 

 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Renovering i afdelingen. Plan blev gennemgået. Til-

bud på dørpartier og køkkener indhentes. John og 
Mogens tager til status-møde i Lejerbo. 

8-2 Skrald – komprimator. Der er store problemer med 
skrald mandag morgen. Vi må finde en løsning med 
enten en større vogn eller en komprimator. 

8-3 Plankeværk ved blok 7-8. Der sættes et nyt trykim-
prægneret hegn op med 5 cm mellemrum mellem 
plankerne. 

8-4 Indbrud på varmemesterkontoret. Til efterretning. 
8-5 Lovpligtig ELO-rapport blev gennemgået. Der er nogle 

punkter der skal undersøges. 
8-6 Hovedstien i Lunden – svar fra Kommunen. Stien kan 

ikke komme i betragtning til en gennemgående reno-
vering lige nu, men vil blive repareret, hvor den er til 
fare for de gående. 

8-7 Væg gennembrydes i Lundeklubben. Klubben har 
søgt om en større åbning og en gennembrydning. 
Sendt videre til Lejerbo. 

8-8 Svineri i opgang i blok 13. Der er skrevet til beboerne 
den 21. april 2003. 
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8-9 Motorcykel u/nr.-plade i blok 2 i cykelrummet er 
fjernet. 

8-10 Skralderum – ”kapper” ved lås. Der rykkes. 
8-11 Trappevask i blok 7 nu i orden. 
8-12 Blomstermarked den 3. maj. Der var kun 10 bestil-

linger mere end sidste år. Til efterretning. 
8-13 Falck-abonnement, Lejerbo spørger om det. Vi vil 

fastholde det. 
8-14 Råderetsag – køkken i blok 8. Tegninger godkendes. 

For badeværelset gælder at det skal udføres efter 
bygningsreglementet for vådrum. 

8-15 Tøjcontainer. Ansøgning fra Tøjindsamlingen til fordel 
for International Børnehjælp. Blev afslået. Vi har i 
forvejen en tøjcontainer fra Dansk Røde Kors. Det 
findes tilstrækkeligt. 

 
Pkt. 9 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
 Ingen 
 
Næste møde tirsdag den 20. maj 2003. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 
 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra  
bestyrelsesmøde 6/2003 
tirsdag den 20. maj 2003 

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

Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og Bir-
the Ketterle.  
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John bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Preben C. 
Hansen og den nye 1. suppleant Gurli Ibsen. 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden, underskrift af referat, 

konstituering, forretningsorden 
 Man blev enige om at flytte næste bestyrelsesmøde til 

den 17. juni. 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev under-

skrevet. 
Konstituering blev foretaget. Der blev foretaget visse 
justeringer, da Niels er fratrådt, som følger: 
Sekretær: Birthe og Preben. 
Legepladser: Birthe, Glenda og Mogens. 
Selskabslokaler: Preben og Helge. 
Styregruppe/Integration: Preben og Gurli. 
Miljørepræsentantskabets Br. Str.-gruppe: Preben. 
Børnenes rejsebureau: Preben. 
De øvrige poster forblev som tidligere. Listen vil blive 
optaget i Lundexpressen. 

1-3 Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt. 
1-4 Habilitetsskema blev udleveret til Preben til udfyldel-

se. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetomlægning 2002-03. 

Der blev foretaget nogle omposteringer, som blev 
godkendt på afdelingsmødet. Disse vil fremgå af refe-
ratet fra afdelingsmødet. 
Institutioner vil blive lejereguleret ifølge lov om er-
hvervslejemål. 

 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 ”Banke på” på telefonen. Denne service er under 

udarbejdelse. Den vil virke således, at man kan høre, 
hvis der er en anden på ledningen, evt. kunne lade 
den igangværende samtale hvile og høre, hvem ”der 
banker” og herefter fortsætte den igangværende sam-
tale. 
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Vores kontrakter er gældende på trods af de forhøjede 
regninger. De vil blive reguleret ved næste opkræv-
ning. 
Vi arbejder på at få ”familieopkobling” via Stofa. 

3-2 Seminar for Hjemmeside Brøndby Strand vil blive af-
holdt den 31. maj 2003 i Tranen. John deltager. 

 
Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Ildslukkere skal op og hænge i nærheden af en dør. 

Vi sender et brev om ophæng i klubberne med tilba-
gemelding på tegning, så der ikke kan være tvivl om, 
hvor de findes. 

 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 12. maj 2003 blev gennemgået og ta-

get til efterretning. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 13. maj 2003 blev evalueret. Af-

stemningsreglerne bør tages til evt. revision. Nogle 
mente, at det ikke er rigtigt, at stemmedeltagerne 
SKAL skrive 3 navne på stemmesedlerne, hvis de kun 
går ind for de to af personerne. John oplyste, at man 
normalt gør som der er gjort i forskellige forsamlin-
ger. BL har nogle retningslinier, som vi kan se på. 
Desuden vil John tale med Ib Terp om det. 

7-2 Blomstermarkedet den 3. maj var en succes, men vi 
kunne godt tænke os, at nogle af beboerne ville give 
et ”nap” med næste år. Blomsterudvalg for 2004 vil 
blive valgt på det ekstraordinære afdelingsmøde til ef-
teråret. 

7-3 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo. Referatet blev ta-
get til efterretning. 

7-4 Referat fra Rep.møde i Lejerbo Brøndby. Referatet 
blev taget til efterretning. 
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7-5 Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo blev taget 
til efterretning. 

7-6 Referat fra Byudvalgsmøde 24. april 2003 blev taget 
til efterretning. 

7-7 Kvarterløft – Info blev taget til efterretning. 
7-8 Referat fra Kvarterløftmøde 12. maj 2003 blev taget til 

efterretning. 
7-9 Statusrapport 2002 om Kvarterløft blev taget til efter-

retning. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Legepladserne er gennemgået af firmaet KOMPAN. 

Mangler vil koste kr. 63.000 for at legepladserne er 
lovliggjorte samt enkelte udskiftninger. Det vil sna-
rest blive sat i gang. 

8-2 Skrald – komprimator anskaffes. Vi må prøve at løse 
problemerne med de overfyldte skakter i midterop-
gangene – især om mandagen. Der kan evt. opstilles 
en 400 l container i stedet for 240 l. Der skal så en-
ten hugges ud i betonen eller udformes en ”Georg 
Gearløs” eller ”Storm P”- metode med en tragt ud i 
kældergangen. Vi låner et par containere af kommu-
nen til eksperimentet. 

8-3 Markiser skal opsættes efter bestemte retningslinier, 
og der er forskel på 1.-2. og 3. sal.. Tagrender skal 
opsættes efter en godkendt tegning, som findes hos 
varmemesteren og på afdelingskontoret. 

8-4 Cykelkældre. Hvis der skal henstilles knallerter i cy-
kelrummene skal Bygningsreglementets forordninger 
om garager følges, hvilket vil sige, at der skal laves 
ventilation i to sider ved gulvet (den ene ved døren, og 
den anden i den anden side mod fri luft.) Det vil blive 
en dyr løsning, og vi må henlægge det. 

8-5 Skrænt mod Maglelund, som tilhører os, vil blive 
overtaget af Tranemosegård efter indgået aftale mel-
lem de to afdelingsformænd. Det gøres evt. ved at flyt-
te skellet. Sagen skal igennem kommunen. 

8-6 Fejning i kældergange ved skakter. Man prøver at 
finde en løsning, men nogle gange vælter det ud af 
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skakten, da der er så meget, at det nogle gange næ-
sten står op til 1. sal. Der arbejdes på at finde en an-
den løsning. Se pkt. 8-2. 

8-7 Ventilatorer på loftet. Ifølge det lovpligtige ELO-besøg 
i april måned, er vores ventilatorer på lofterne store 
energislugere. Der bør indhentes tilbud på udskift-
ning, så vi kan spare strøm, og vi kan måske udelade 
servicen på disse. 

8-8 Lamper på stien ved institutionerne bør ifølge oven-
nævnte rapport udskiftes med 23 w energisparepæ-
rer. De nuværende er 100 w pærer. Varmemesteren 
finder en løsning. 

8-9 Ifølge samme rapport bør vandarmaturer udskiftes til 
energisparearmaturer. Dette sker løbende. 

8-10 Træer ved D.15 – altansiden. Beboer anmoder om at 
få fældet et stort træ. Hun har lavet rundspørge hos 
beboerne, hvor 5 er for og 1 imod. 3 undlod at stem-
me. Vi blev enige om at fælde en række ved altansi-
den af blokken og fælde en række træer ved hoved-
dørssiden på blok 3. 

8-11 Træer ved D.3 – altansiden. Her havde der ligeledes 
været underskriftsindsamling på at få fældet træer 
ved altansiden. Vi blev i bestyrelsen enige om at sty-
ne toppene. 

 Der vil komme opslag i opgangene, når arbejdet går i 
gang. 

8-12 Areal ved springvand. Renovering er i fuld gang. Der 
vil blive tilplantet til efteråret. 

8-13 Vinduer i Børneinstitutioner trænger til udskiftning. 
Vi har indhentet tilbud fra et snedkerfirma. 

8-14 Markise sat forkert op i blok 9. Lejeren tilskrives om 
lovliggørelse af opsætning. 

8-15 Selskabslokalerne. Vi arbejder på at få hakket i den 
modsatte side af opbevaringsrummet ”glattet ud”, så 
salen bliver nemmere at benytte. 

 
Pkt. 9 Klager 
9-1 Intet 
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Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Tur til BonBon-Land bliver lørdag den 23. august. 

Børnefestkomiteen ansøger om underskudsgaranti.  
Billetpriserne vil blive: Børn under 1 år gratis. Børn 
fra 1 til 15 år – 45 kr. Børn over 15 år samt voksne – 
85 kr. 

 
Næste møde tirsdag den 17. juni 2003. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 

 
 
”Banke på” 
   
Beboere der er tilsluttet Lundens telefoni, er blevet tilsluttet 
”banke på” funktionen på telefonen. Dvs. at telefonen ikke 
dutter optaget, hvis nogen ringer til dig selv om du allerede ta-
ler i telefon. Du vil mens du taler i stedet høre 2 små dut, som 
bliver gentaget med ca. 15 sek. mellemrum. Det betyder, at 
der er en til der ringer. Du kan så skifte mellem samtalerne 
(tryk F1) eller du kan vælge at overhøre duttene, og fortsætte 
din første samtale. Alle er automatisk være aktiveret. Ønsker 
man ikke at have denne funktion kan man deaktivere den ved 
at trykke #43#. Ønsker man senere at aktivere funktionen gø-
res det ved at trykke *43#. Ønsker man at høre status så 
trykker man *#43#. 
Der er pt. en fejl, så man kan ikke trække den første samtale 
tilbage. 
 
 

God sommer 
Helge 
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BonBon-Land 
Endnu engang går Børnefestkomitéens tur til BonBon-Land, 
for Lundens beboere. I år bliver det: 
 
lørdag den 23. august, klokken 9:00 – ca. 17:00 
 
Busserne kører fra P-pladsen ved postkassen / ”Blæksprut-
ten” klokken ca. 9:00 og vi kører fra BonBon-Land igen ca. 
klokken 17:00. 
 

Billetpriser: Børn under 1 år: gratis 
Børn 1 – 15 år: kr.: 45,- 

Voksne:  kr.: 85,- 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret følgende dage: 
 
Søndag den 15. juni kl.: 12:00 - 14:00 
Søndag den 3. august kl.: 18:00 - 19:00 
 
 
Der må ikke ryges i busserne. 
 
Børn kun ifølge med voksne. 
 
Er I forhindret i at hente billetter de dage vi sælger dem, er I 
velkomne til, at ringe og få lagt nogle til side, for senere af-
hentning på følgende nummer efter klokken 16:00 på hverda-
ge: 
 

43 54 67 82 - Conni 
 
Vi glæder os til, at se så mange som muligt og 
håber på godt vejr. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Conni 
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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 – 20:00 

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 mandag - fredag 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:30 og 19:00. Sommerferie 30./6. – 10./8. 
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Luftning af dyner og tæpper 
 
I denne dejlige forårs tid, hvor alle får lyst til at færdes ude, 
har det desværre igen vist sig, at ikke alle helt forstår det or-
densreglement som beboerne/bebyggelsen er underlagt. 

Det er ofte, via Lundexpressen, blevet præciseret at udluftning 
af dyner og andet ikke skal foregå ud over altankanten til gene 
for de øvrige beboere.  
Samme forhold gælder for tæpper der er hængt til udluftning 
over plankeværket ud til parkeringspladsen. 
Det er muligt at nogle lejere selv er glade for sine tæpper, men 
derfor skal disse da ikke fremvises for  alle  øvrige  beboere i 
området ! 
Afdelingsbestyrelsen håber beboerne vil rette sig efter ovenstå-
ende således, at alle kan færdes i Lunden uden at skulle be-
tragte diverse ophængte tæpper. 

 
Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
 

 

 
 

 
 

Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 
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Børnesiden 
Præmierne 

Maj 2003 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Kevin Christiansen 
Daruplund 41 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Jonas Due 
Daruplund 59 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Noor Aljiburi 
Daruplund 21 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
   Løsning:  
 

Mariager 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
Tillykke til vinderne. 

 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Maj 2003 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: Jette Jensen 
Daruplund 17 

og 
1 fl. Vin: Else Hansen 
Resenlund 10, stuen 

 

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

Løsning: 
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Som noget nyt afholder LUNDEN i år, Sankt 
Hans fest sammen med ”RHEUMPARK” på 

pladsen bag Albjergparken /parkeringspladsen 
v/Langbjergskolen 

 
Billetter til spisning sker fra Afdelingskontoret, Daruplund 29 
Søndag den 15. juni 2003 kl. 12:00 – kl. 14:00 og 

Tirsdag den 17. juni 2003 kl. 17:00 – kl. 18:00 
(Til der ikke er flere billetter tilbage) 

 
Lammekølle, Oksekød, Pattegris, samt Pølser til børnene, 

endvidere vil der være salatbar & kartoffelsalat 
Billetprisen er for Voksen: 50,00 kr. og 

For Børn under 15 år: 30,00 kr. 
 

Der er gratis adgang til arrangementer, hvis man ikke øn-
sker at spise. 
 
Aftens program 

Kl. 18.00 Formandens tale - Ole F. Larsen 

Kl. 18.15 Spisning 

Kl. 21.30 Fakkeltog 

Kl. 22.00 Sankt Hans bålet tændes – båltale af 
 John Frimann, formand for Lunden 

Kl. 23.00 Fyrværkeri 

Kl. 24.00 SLUT 
 
Salg af lotteri med 
flotte præmier 
 

 
 Musik ved Ingemann 
 

På grund af BÅL & FYRVÆRKERI 
mmåå  HHUUNNDDEE  iikkkkee  mmeeddttaaggeess  ppåå  ppllaaddsseenn  
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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 
 
 
To drenge praler af deres fædre. De vædder en is om, hvis far 
der er stærkest. 
Poul: "Min far kan bøje en jernstang!" 
Jakob: "Min far stoppede engang en lastvogn, der kom med 
100km/t!" 
Jakob vandt væddemålet, og fik en is.  
Derefter spurgte Poul om han måtte se Jakobs far. 
Jakob: "Okay, lad os smutte ud på kirkegården, hvor han lig-
ger." 
 
En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og var taget 
til lufthavnen. Da han skulle checke ind, rakte han damen bag 
skranken, sine kufferter og sagde: 
"Jeg vil gerne have sendt min grønne kuffert til Pakistan og 
den røde til London." 
 
Damen bag skranken så noget forvirret ud: 
- "Jeg er ked af det, men det kan altså ikke lade sig gøre." 
- "Det kan det ikke? Det er jeg glad for at høre, for det var 
det der skete sidste år." 
Eva synes ikke at det var en vigtig ting for hende, så Gud gav 
Adam gaven. Adam råbte og skreg, rendte rundt i Edens Have 
og tissede op og ned ad træerne. Derefter løb han ned på 
stranden og tissede mønstre i sandet.. 
 
En vred Jyde henvendte sig til københavneren, som solgte 
ham en båd 2 uger tidligere.  
Jyden: "Den båd jeg købte af Dem, tager jo en masse vand 
ind."  
Sælgeren ser forundret på køberen:  
"Ja, men jeg skrev jo også i annoncen: "Stor båd - lækker." 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Akuttelefon  60 63 99 53 
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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 
 

BEMÆRK: Lukket 2. pinsedag 

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 

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 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 
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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