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Redaktørens side 
 
Så er vi tilbage, efter en god lang sommerferie. Vi beklager me-
get, at sætternissen havde været på spil flere steder i bladet. Vi 
må have haft meget travlt med, at komme på ferie…… 
Nu skulle vi være udhvilede og klar til en ny omgang Lundex-
pres. 
 
I dette nummer, er der billeder fra vores Bonbon tur, samt en 
undersøgelse angående afgangs tidspunktet, som vi godt vil 
bede jer deltage i. Har I andre forslag eller kommentarer, er I 
velkomne til at aflevere dem. 
 
Endnu engang siger vi tak, for alle jeres læserbreve. 
 
Husk også, at bankospillet starter igen, allerede søndag den 7. 
september. Mere om det inden i bladet. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette 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 oktober 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Torsdag den 9. oktober kl. 16.00 
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Johns klumme - september 
Det har virkelig været en god 
sommer, og mange har brugt 
altanen flittigt. Sikke mange 
markiser, der er kommet op. 
 
I denne dejlige sommer hav-
de vi igen altankonkurrence. 
Der var mange beboere, der 
havde gjort meget ud af al-
tanerne. Og dommerkomité-
en kom på en svær opgave. 
Læs mere på side 18. 
 
Atter var der mange, der tog 
med på tur til BonBon-Land 
i august måned. Vejret var 
rimeligt godt, og børnene 
havde en god dag. 
Læs mere på side 29. 
 
Der har været meget arbejde 
her i sommer for afdelings-
bestyrelsen med at undersø-
ge og få overslag på renove-
ringsopgaver i afdelingen. 
 
Der er blevet sendt en orien-
tering ud til alle beboerne. Vi 
har haft møde med admini-
strationen den 2. september, 
og her blev vi enige om, at 
undersøge mulighederne for 
at lave en helhedsplan med 
tilskud/lån fra Landsbygge-
fonden. Det betyder at der 
skal skrives en ”stor” ansøg-

ning med alle relevante op-
lysninger. Denne skal gen-
nemgå en behandling i 
Lands-byggefonden, og hvor 
lang tid det vil tage kan ikke 
oplyses på nuværende tids-
punkt. Om der er nogen mu-
ligheder for lån/tilskud kan 
ikke siges, men Afdelingsbe-
styrelsen og administratio-
nen er enige om, at det skal 
undersøges. 
 
Alternativet er at vi selv sør-
ger for hele finansieringen, 
og betaler via en huslejefor-
højelse. Vi skulle helst slippe 
med en så lille huslejeforhø-
jelse som muligt. 
 
Vi havde indflyttermøde den 
5. august 2003. Der var 15 
nye lundebeboere der var 
mødt frem til en god og in-
formativ aften. Det er en vir-
kelig succes, hvor både de 
nye beboere og afdelingsbe-
styrelsen fik noget med 
hjem. 
 
I starten af juni brændte en 
lejlighed i D.39. Der er sket 
store skader på lejligheden. 
Al indmad er taget ud af lej-
ligheden, og en ingeniør har 
undersøgt den for betonska-
der. Der går nok et par må-
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neder endnu før den er ind-
flytningsklar.  
 
Som mange måske har be-
mærket, så er der kommet 
mere lys på lamperne i Lun-
den. Afdelingsbestyrelsen fik 
kontakt til Teknisk Forvalt-
ning, om det var muligt at få 
gjort noget ved lyset – evt. en 
renovering i lighed med den 
planlagte i Esplanadebun-
den. Vi havde et møde, og 
man ville undersøge hvilke 
planer NESA havde, da vores 
lamper er udgået af produk-
tion. Vi fik oplyst at NESA 
ikke havde nogen planer de 
første år. Vi aftalte så, at vi 
skulle finde ud af, hvilke 
lamper, vi mente der ikke ly-
ste tilstrækkeligt. Birthe Ket-
terle og jeg gik en aftentur og 
konstaterede, at der kun var 
3 lampe på hovedstien, der 
var gode. Meget kort tid ef-
ter, at vi havde afleveret vo-
res liste, kom NESA og skif-
tede glas og pærer uden ud-
gift for afdelingen. En stor 
tak skal lyde til Arno H. 
Christiansen, formand for 
Teknik- og Miljø udvalget og 
Anlægs- og driftchef Niels 
Helmsø fra Teknisk Forvalt-
ning. 
Nu mangler vi bare, at Tek-
nisk Forvaltning prioriterer 
istandsættelsen af vores ho-

vedsti højre op på listen. Det 
er kun et spørgsmål om god 
vilje fra kommunens side. 
Vi har flere gange bedt Tek-
nisk Forvaltning om at gøre 
noget ved de farlige kantsten 
og fliser, men man har 
åbenbart travlt med så me-
get andet. 
 
Vores varmemester Mogens 
synes ikke at papirkurvene i 
bebyggelsen fungerede sær-
lig godt. I første omgang er 
der opsat nye papirkurve ved 
hver anden blok. Det er me-
ningen, at der i det nye 
regnskabsår bliver sat nye 
op resten af stederne. 
 
Nogle unge mennesker holdt 
fest, da forældrene ikke var 
hjemme. Da det blev mørkt 
smed man fyrværkeri ud fra 
altanen. Heldigvis skete der 
ikke noget, men det er meget 
farligt, og vedkommende har 
fået en kraftig påtale. 
 
Lunden gik i sort tirsdag den 
2. september. Der var ingen 
radio- og tv-signaler. Mindst 
40 ringede til afdelingsbesty-
relsen for at høre om det var 
deres tv det var galt med. 
Den sidste ringede på akut-
telefonen omkring kl. 23:00. 
Flere synes det var lettere at 
ringe til bestyrelsen end til 
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TDC Kabel-tv, hvor der var 
en telefonsvare, der oplyste 
om fejlen. Det kan godt være 
at der var nogle beboere der 
oplevede nogle ”sure” svar, 
men det var lidt  trættende 
til sidst. 
 
Vores ventilatorer på loftet er 
efterhånden en del år gamle. 
Vi har fået en lovpligtig ”Elo-
rapport” der siger, at vi kan 
spare meget strøm ved at 
udskifte dem. Efter 4 år 
skulle udskiftningen være 
tjent hjem på sparet strøm-
forbrug. Afdelingen har af 
boligorganisationen fået lov 
til at låne pengene til ud-
skiftning, uden at det vil på-
virke huslejen. 
 
I slutningen af maj kom den 
længe ventet rapport fra re-
geringen om salg af almene 
boliger.  
 
Der er nu sendt høringssvar 
til regering, og det er ikke 
nogen hemmelighed, at man 
har modtaget mange svar, 
der går imod salg af almene 
boliger. Der kan læses mere 
om det på: 
 
          http://www.bl.dk 
 
 

H U S K   A T 
 
Varmemesterens telefon- 
og kontortid er ændret så-

ledes: 
 

Kontortid: 
Hverdage kl. 8:00 – 9:00 

 
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 te-
lefon nr. så det er 
muligt for var-
memesteren at 
kontakte ved-
kommende. 
 
Mange hilsener 
John 
 

 
Der er ved at blive sået 
græs mellem træerne, 
langs hovedstien. Varme-
mesteren opfordrer her-
med beboerne til, ikke at 
gå, cykle eller lufte hunde 
på de nysåede områder. 
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Kære Lundebeboere 
 
Så starter Lunden bankosæsonen igen efter sommerferien og 
første bankospil er søndag den 7. september 2003. 
 
Bankospil vil blive afholdt som følger i resten af sæsonen: 
 
Søndag den 12. oktober 2003 
Søndag den 9. november 2003 
Søndag den 14. december 2003  
Søndag den 8. februar 2004 
Søndag den 7. marts 2004 
Søndag den 4. april 2004 
 
Nye adgangskort for sæsonen 2003/2004 kan købes til en pris 
af kr. 5,00 for sæsonen. På adgangskortet bliver der trukket 
en gevinst ved hvert bankospil. 
 
Vi vil samtidig rette henvendelse til eventuelle interesserede 
beboere med hensyn til at stille arbejdskraft til rådighed i til-
fælde af; en af de faste hjælpere skulle være forhindret: Inte-
resserede kan henvende sig til 
 
Hanne Ilsvard 
tlf. 43 54 79 19 
 
Eller 
 
Glenda Jensen 
tlf. 43 53 98 76 
 
Vi efterlyser samtidig sponsorer til vore bankospil. 
 
Vi ser frem til at høre fra interesserede hjælpere og sponsorer. 
 

Venlig hilsen 
Lundens Venner 
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Betjeningsoversigt for Lundens telefonanlæg 
 
Telia Viderestilling 
I oversigten anvendes disse symboler: 

1. * og # er hhv. tasterne ”stjerne” og ”firkant” på telefonen 

2. nummer er det telefonnummer som du vil ringe eller 
    viderestille til 

3. ℡ betyder at du skal lægge på 

Tjeneste Start tjene-
sten 

Stop tjene-
sten 

Viderestilling permanent – 
Alle opkald til dig sendes vi-
dere til et fast modtager-
nummer 

*22* # ℡ #22# ℡ 

Viderestilling til andet 
nummer – Opkald til dig 
sendes videre til det angivne 
nummer 

*21* nummer 
# ℡ #21# ℡ 

Viderestilling ved intet 
svar – Opkald til dig sendes 
videre til det angivne num-
mer, hvis du ikke svarer te-
lefonen 

*61* nummer 
# ℡ #61# ℡ 

Viderestilling ved optaget – 
Opkald til dig sendes videre 
til det angivne nummer, hvis 
du er optaget 

*67* nummer 
# ℡ #67# ℡ 

BANKE PÅ: I sidste nummer på side 28 havde sætternissen 
være på spil. Midt i teksten var der en sætning om at skifte 
mellem samtalerne, og der var skrevet ”(tryk F1)”. Der skulle 
havde stået ”(tryk R1)”. På næste side er der en oversigt over 
kommandoer for ”Banke på” 
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Telia Banke på service 
I oversigten anvendes disse symboler:  

1. * og # er hhv. tasterne ”stjerne” og ”firkant” på telefonen 

2. ”x” er ciffer på telefonen 

3. R tast funktionen kan også erstattes af et hurtigt tryk på 
    afbryder knappen.  

Når A sub. ringer til B. sub. og samtidigt bliver tilringet af c 
sub., modtager A sub. en tone som indikerer at han har en 
samtale på hold. Tonen kan høres i ca. 30 sek. 

 
Tjeneste Kommando
Aktivere funktionen *43* 

Deaktivere funktionen #43# 

Ønsker man at høre status funktionen *#43# 

Man kan vælge at ignorere det nye kald ved at 
gøre Ingenting 

Ingenting 

Man kan afvise det nye kald og besvare det origi-
nale kald 

R”0” 

Man kan terminere det originale kald og trække 
det nye kald ind R ”1” 

Man kan opretholde det originale kald og trække 
det nye kald ind.  R ”2” 

Herefter kan man vælge at terminere det origina-
le kald R ”0” 

Man kan terminere det originale kald og skifte til 
det nye kald ”1” 

Hold det originale kald og skift til det nye og til-
bage igen 

”2” 
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Byttelejlighed
Haves: 
4 rums lejlighed, på 107.7 m2, fællesantenneanlæg, bredbånd 
bliver installeret senest februar 2004, lukket altan, 2 toiletter 
med bad, spisekøkken, mulighed for aflåst P-kælder - Tybjerg-
parken 79, 2, 2660  Brøndby Strand. 
 

Ønskes: 
3 rums lejlighed, på 99,9 m2, lejlighed type c / Darup-
lund/Resenlund. 
 

Henrik Sorvin 
Telefon 43-73 41 27 / 43-73 71 65 
E-mail:  henrik.soervin@get2net.dk 
 

Byttelejlighed 
 

Vi er et ungt par der bor i Daruplund i en 2-værelses og øn-
sker at bytte med en 3-værelses. 
 

Er der nogen som skulle være interesserede, så kan vi kontak-
tes på tlf.nr: 26 12 78 22 eller 20 88 74 64. 
 

Med venlig hilsen 
Roland Frederiksen og Linh Ngo 

 

 

El-prisen 
På afdelingsmødet i maj stil-
lede Leif Refdahl det forslag, 
at afdelingsbestyrelsen skul-
le undersøge prisen på mar-
keds el. Det blev nævnt, at 
Frederiksberg Elforsyning 
kunne leverer billigere el end 
NESA. 
  

Markeds elprisen udgør ca. 

10 % af den samlede elpris. 
Prisen hos Frederiksberg El-
forsyning (levering uden for 
Frederiksberg) er 23,8 øre 
pr. kWh ekskl. moms. Lejer-
bo har indgået en aftale med 
NESA, og her udgør prisen 
20,9 øre pr. kWh ekskl. 
moms. 

John Frimann
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Varmepenge                            Månedens 
                                      Avisudklip
Det har været en lidt koldere 
vinter. Desuden har der væ-
ret varme på opgangene fra  
1. december 2002. I slutnin-
gen af juli kom der brev fra 
Lejerbo om varmepenge. Der 
ville komme varmepenge re-
tur. Lidt mindre end sidste 
år. Der er forskel på om man 
har badekar eller kun brus. 
Nedennævnte beløb er, hvis 
man har boet hele året for 
varmeregnskabet, og at man 
har badekar. 
 

2 værelse ............. kr. 611,10 
 
3 værelse .......... kr. 1.128,15 
 
4 værelse .......... kr. 1.279,65 
 
5 værelse (lille).. kr. 1.495,75 
 
5 værelse (stor) . kr. 1.506,55 
 

Hvis man kun har brus, så 
vil tilbagebetalingen være ca. 
143,- højere. 
 

Såfremt der er spørgsmål, så 
er man velkommen til at 
kontakte afdelingsbestyrel-
sen eller varmemesteren. 
 

Hilsen 
John 

 

af H.F. 
 
Dreng genfødt som va-

ran 
 

Flere hundrede thailændere 
har stimlet sig sammen for-
an et lille hus i byen 
Nonthaburi nord for Bang-
kok for at se en halvanden 
meter lang varan, der skulle 
være reinkarnationen af en 
13-årig dreng. Moderen til 
drengen fortæller, at efter 
begravelsen af sin søn, fulgte 
det forvoksede firben efter 
hende og valgte lige præcis 
drengens seng at sove i. Va-
ranen er også vild med søn-
nens favoritdrink – mælk og 
drikke yoghurt – så moderen 
er ikke i tvivl om, at hendes 
søn er kommet tilbage.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilde: Berlingske Tidende
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HJÆLP!!! 
 

Vores dygtige pianist, har af helbredsmæssige grunde måtte 
sige farvel til os, og nu står vi i en forfærdelig situation. 
 

Vi kan ikke undvære en pianist, så hvis der er en af Lundens 
beboere der spiller klaver og er frisk til at spille sammen med 
os hver fredag eftermiddag fra kl. 12.00 til 13.30, og samtidig 
har lyst til at være sammen med sjove og sang- og musikglade 
mennesker, så ring til vores  
 

formand, Bodil Zacho på tlf.: 43 73 09 18  
eller til vores  
dirigent, Niels Peter Andersen på tlf.: 43 64 20 18. 
 

Vi øver i Brøndby Musikskoles lokaler, Park Alle 287C, 1 
 

Brøndby Seniorkor og orkester 
 

PS. Andre, som spiller andre instrumenter eller er glade for at 
synge er selvfølgelig også hjerteligt velkomne. 

 
 
Uddrag af Vedligeholdelsesreglement for 
Lejerbo, afd. 157, Brøndby Strand. 
 

VI. - Inventar – punkt 9. 
 

Tætningslister skal smøres en gang om året med silikone. 
Beslag ved vinduer og låger skal smøres med syrefrit olie (sy-
maskineolie). 
 
Alle de beboere der bor på 3 sal bedes venligst sørge for ud-
luftning af ventilen på toilettet. 
 

Med venlig hilsen 
Varmemesteren 
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”Du danske sommer jeg elsker dig” 
Vi har i år haft en sjælden 
dejlig sommer, med høj sol 
og rigtig sommervarmt. Vi 
har nydt vor altan, og ople-
vet vor dejlige grønne be-
byggelse, med træer, buske 
og alle de skønne blom-
strende altaner, med fugle-
fløjt og legende børn. 
 
Men idyllen bliver om efter-
middagen afbrudt af lar-
mende musik fra åbentstå-
ende vinduer, med dunken-
de bas der går gennem marv 
og ben, iblandet tyrkisk 
musik og når man så sam-
tidig kan høre 3 – 5 forskel-

lige musikprogrammer, der 
skal overdøve hinanden, er 
det så som så med sommer-
idyllen. 
 
Vi vil kraftigt opfordre for-
ældrene til, at få deres børn 
til at dæmpe deres musikal-
ske udfoldelser og i det 
mindste til at lukke vindu-
erne, så vi andre kan nyde 
vore sommerdage på vor 
dejlige altan. 
 

H. Frederiksen 
R. 8 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
– 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 

D. 5 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den 
9. oktober 2003, klokken 16:00 Løsning:  
 

1. Præmie: 50,00 kr.  Flemming; ___________ 
2. Præmie: 30,00 kr. Gitte: ________________
3. Præmie: 20,00 kr. Lars:__________________ 

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     
9. oktober 2003 klokken 16:00 
 

Navn:________________________________ 
Adresse:_____________________________

Held & 
lykke
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Grønne arealer
I skrivende stund er det den 
20 juli 2003. 
Hele for sommeren, samt 
indtil nu, har der simpelt 
hen været så beskidt af 
ukrudt på de grønne area-
ler, at man stiller sig selv 
det spørgsmål, er alle gård-
mænd syge, eller hvor er 
de??????????? 
Nå jo, vi hører dem, tidligt 
om morgenen, når deres 
traktor går i hurtig tom-
gang. 
 
I sidste Lundekspres skrev 
John, at nu skulle vi huske 
at få nogle pæne altaner 
med blomster. 
Det må jeg sige mange har 
efterkommet, men man skal 
sgu holde blikket opad, for 
hvis det går nedad er det 
den rene elendighed. 
 
Jeg kan fortælle, at nede 
foran vores altan har der 
ikke været rengjort i 3 år, 
andet hvad vi selv gør. 
Vi satte en kartoffel, og I 
kan alle tro vi har spist 
hvad den bragte, jeg er bare 
ked af, at vi ikke satte man-
ge, så havde vi da haft nye 

kartofler hele sommeren. 
Til gengæld er vores solsik-
ker blevet slået ihjel af 
sprøjtegift, da en eller andet 
med noget på ryggen gik og 
sprøjtede langs stakittet. 
Ja, her er det lidt Molbo ag-
tigt, vi slår planter ihjel og 
lader ukrudtet leve. 
 
Men nu lidt alvor. 
Hvis dem der er ansat til at 
holde det, ikke orker det, 
må der vel andre til? Sådan 
er det i resten af samfundet. 
 

Connie Kracht 
Daruplund 49 

 
NB: Nu ikke en undskyld-
ning om ferie, det kan ikke 
komme til at se sådan ud i 
en ferie tid, uden det er ferie 
hele tiden. 
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Massiv kritik af forslag om salg af 
almene boliger 
Fra Beboerbladet nr. 8 – 2003 

 
Boligselskabernes Lands-
forening har nu afgivet om-
fattende høringssvar på re-
geringens rapport om salg 
af almene boliger, og også 
fra kommunerne er der 
hård kritik 
 
"Regeringens planer for salg 
af almene boliger vil betyde 
en markant forringelse af bo-
ligsituationen for en meget 
stor befolkningsgruppe. Det 
vil blive vanskeligere for un-
ge nystiftede familier og for 
ikke så ressourcestærke 
grupper at finde bolig især i 
de store byer med pres på 
boligmarkedet." 
 
Sådan indledes det formelle 
høringssvar fra de almene 
boligorganisationers interes-
seorganisation, Boligselska-
bernes Landsforening (BL), i 
den efterhånden langstrakte 
strid om regeringens planer 
for salg af de almene boliger. 
Baggrunden er den udvalgs-
rapport, som blev offentlig-

gjort i slutningen af maj, og 
som nu er til formel høring i 
kommunerne og BL. 
Høringsrunden viser også, at 
der i vid udstrækning er 
sammenfald mellem de 
kommunale holdninger og 
holdningerne i de almene or-
ganisationer. Kommunerne 
siger således klart nej til 
tvangsmæssige salg og kræ-
ver kommunal vetoret. 
 
Oplæg til dialog 
 
BL opfordrer indtrængende 
regeringen til at opgive den 
konfrontationssøgende linie 
og i stedet indlede en dialog 
med boligorganisationerne 
og kommunerne, og i BL´s 
høringssvar er samtidig opli-
stet emner til en sådan dia-
log om en fornyelse af den 
almene sektor bl.a. baseret 
på: 
En markant styrkelse af be-
boernes råderet med større 
frihed til at foretage forbed-
ringer i egen bolig. 
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En modernisering og forenk-
ling af reglerne for de almene 
boligorganisationer med 
større frihed for boligorgani-
sationerne til at kunne tilby-
de efterspurgte serviceydel-
ser.  
Indførelse af muligheder for 
etablering af nye ejerformer i 
form af den såkaldte med-
ejerbolig. 
 
Åbning af muligheder for, at 
kommuner og boligorganisa-
tioner selv på et frivilligt 
grundlag kan beslutte, om 
der skal ske salg af almene 
boliger. 
 
Velfærd og juridiske prin-
cipper på spil 
 
Det er alvorlige velfærds-
mæssige problemer og juri-
diske principper, som er på 
spil ved en realisering af re-
geringens planer, vurderer 
BL på baggrund af den of-
fentliggjorte rapport. 
 
I korthed sammenfatter BL 
kritikken således: 
Der vil ikke blive bygget flere 
almene boliger. Tværtimod 
vil resultatet blive færre al-
mene boliger til skade for de 
boligsøgende. 
 
Der vil komme generelt sti-

gende boligomkostninger, og 
der er ikke garanti for at de 
almene beboere kan blive 
boende på uændrede vilkår. 
 
Der vil opstå utryghed og so-
ciale problemer med for-
stærket social og etnisk op-
splitning i boligområderne.  
Kommunerne får meget svæ-
rere ved at løse boligsociale 
problemer, fordi anvis-
ningsmulighederne forrin-
ges.  
Beboerdemokratiet forringes 
markant for de almene bebo-
ere. 
 
Boligmarkedet gøres mindre 
fleksibelt, og mobiliteten for-
ringes. 
 
Hertil kommer så proble-
merne omkring de juridiske 
principper, hvor BL´s hø-
ringssvar er bilagt det tidli-
gere offentliggjorte notat fra 
den kendte advokat Henrik 
Christrup, der konkluderer, 
at der er tale om klokkeklar 
ekspropriation i henhold til 
grundlovens § 73. 
 
BL´s høringssvar inkl., notat 
med detailkommentarer og 
juridisk notat er offentliggjort 
på BL´s hjemmeside 
www.bl.dk
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Altankonkurrence 2003
Der har atter i år været al-
tankonkurrence i Lunden. 
 
Dommerkomitéen kom på 
hårdt arbejde tirsdag den 29. 
juli, da de pæneste altaner 
skulle udvælges. Der var 
mange pæne og flotte altaner 
i Lunden. Der var 14 altaner 
der blev nomineret. 
 
Der blev medio august holdt 
en reception for vinderne på 
afdelingskontoret, og der 
blev præmierne delt ud til 
følgende: 
 
1. præmie 
Lola Heilstrup 
D.43, 2. th. 
 
2. præmie 
Inger & Jens Nedergaard 
D.67, 1. th. 
 
3. præmie 
Glenda & Gunnar Jensen 
D.35, 2. tv. 
 
4. Præmie 
Connie & Kjeld Kracht 
D.49, 1. tv. 
 
5. Præmie 
Arja Teronen-Nielsen 
D.65, 3. tv. 
 

6. Præmie 
Thordis & Bjarne Johansen 
R.10, .3. th. 
 
7. Præmie 
Hanne & Erik Ilsvard 
D.67, 3. tv. 
 
 
 
 
 
EN KOMMENTAR TIL 
REFERATET FRA AFDE-
LINGSMØDET 13-05-2003. 
I referatet fra afdelingsmødet 
trykt i LUNDEXPRESSEN nr. 
6. juni 2003 har jeg følgende 
kommentar til side 4 – 3. af-
snit. 
 
”han mente også, at priserne 
på campingpladser var for 
lave”, dette er ikke korrekt 
refereret, det der blev sagt i 
dette sammenhæng var: 
 
”I forhold til prisen for leje af 
de gamle skralderum med de 
faciliteter der fulgte med el 
og vand, var lejen for cam-
pingpladserne uforholds-
mæssig høj.” 
 

Med venlig hilsen 
Walther Nielsen 

D. 25 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra ekstraordinært 
bestyrelsesmøde 7/2003 
torsdag den 5. juni 2003 

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

Preben Hansen, Gurli Ibsen og Birthe Ketterle. 
Afbud fra: Mogens Nielsen. 
 
Bestyrelsen var indkaldt for at drøfte de enkelte forslag til re-
noveringer, som var fremlagt på afdelingsmødet i maj måned.  
   
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 
 underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt med tilfø-

jelse af pkt. 3. Vaskeri. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev under-

skrevet. 
 
Pkt. 2. Renovering. Orientering om møde om ”status” 

samt drøftelse af det videre forløb. 
 John orienterede om status-mødet i Lejerbo. Gen-

nemgik en rapport fra COWI med forslag til undersø-
gelse af bebyggelsen omkring fuger, gavle, facader. 

 
 Desuden gennemgik John ”status-listen”, hvor der 

var kommet nogle tal på. 
 
 Vi sammensatte de enkelte punkter til i alt 4 grupper, 

som hører sammen. 
 
 Gruppe 1 omhandler: Opsætning af nye køkkener, 

kiler i gulve i køkkener, fornyelse af vandføringsrø-
rerne (installationerne) og rensning af ventilationska-
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naler samt udskiftning af filtre. 
 
 Gruppe 2 omhandler: Nye indgangspartier inkl. dør 

til cykelkælder (43 stk.). Nye indgangspartier på al-
tansiden (43 stk.). Dør i gavlindgange. 

 
 Gruppe 3 omhandler: Isolering af loft i indgangspar-

tier (86 stk.) samt gavle (16 blokke = 32 gavle). Nye 
fuger mellem elementerne både vandret og lodret. 

 
 Gruppe 4 omhandler: Renovering af de grønne om-

råder. 
 
Ad 1. Vi har fået tilbud fra HTH og undersøger evt. tilbud 

fra Vordingborg køkkener, Desuden tager vi ud og 
kikke på Nettoline køkkener i Brøndby. 

 Med hensyn til kiler under gulve i køkkener, skal de 
laves i samme forbindelse, og vi skal have et tilbud 
fra et snedkerfirma. 

 Ventilationskanaler – vi har tilbud fra 2 firmaer. 
 Rørinstallationer i blokkene. Vi har nogle ideer til fø-

ring af nye ”rør” i forbindelse køkkenrenovering. 
 
Ad 2. Nye indgangspartier: Vi har et overslag. Der indhen-

tes tilbud fra 2 firmaer. 
 Dør i gavlindgang. Der indhentes tilbud fra 2 firmaer. 
 Med hensyn til nøglesystem har vi fået et tilbud på 

brug af kort, og vi er ved at indhente tilbud fra 2 an-
dre firmaer. 

 
Ad 3. Der er foretaget en dugpunktsberegning af loftet i 

indgangspartierne, og der skulle ikke være proble-
mer. Vi indhenter et tilbud fra et isoleringsfirma. 

 Nye fuger: Det undersøges, om der skal laves ”vand-
næser” i alle vandrette fuger. Der indhentes tilbud fra 
et fugefirma. 

 Gavle: Vi har et overslag på gavle. Beklædning skal 
først starte ved 1. sal. Vi indhenter et tilbud fra et 
isoleringsfirma. 
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Ad 4:  Det undersøges, om vi kan få ”råd” til at tage de 
grønne områder med i renoveringerne. 

 
 Det blev herefter diskuteret, hvor mange muligheder, 

der skulle være for at vælge køkkener, men vi blev 
enige om, at der skal være 3 valgmuligheder af låger. 

 
 Vi tager ud til Nettoline køkkener den 18. juni. 
 
 COWI har tilbudt at udarbejde en rapport over til-

standen af beton m.v., men vi blev enige om, at de ca. 
170.000 kr., som de skulle have for det, var unød-
vendige at betale. 

 
Pkt. 3. Vaskeri 
 En stor maskine er gået i stykker. Miele har tilbudt 

en serviceaftale på vaskeriet, og vi får så den store 
maskine repareret. Godkendt. 

 
 Strygerulle skal også renoveres. Vi indhenter et til-

bud. 
 
 Næste ordinære møde tirsdag den 17. juni 2003. 
 
 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Begge børn fik hver lov at tage et æble og den ene brokkede 
sig straks... 
"Øv du tog det største. Du er ikke opdraget ordentligt." 
"Hvad ville du selv have gjort?" 
"Jeg ville have været høflig og taget det mindste." 
"Hvad brokker du dig så for! Det er jo også det du har fået!" 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra  
bestyrelsesmøde 8/2003 
tirsdag den 17. juni 2003 

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

Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og Bir-
the Ketterle.  

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

skrevet. 
 

Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol blev gennemgået og taget til efterret-

ning. 
2-2 Økonomi for Grønt Nyhedsbrev blev taget til efterret-

ning. 
2-3 Tilskud fra Lejerbo. Modtaget et beløb fra overskud 

på regnskabet. 
 

Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Web-nyt 6. Kontrakt om Brøndby Strands hjemme-

side er underskrevet, og der arbejdes på udviklingen 
af sitet. 

 

Pkt. 4 Hobbyrum 
4-1 Intet 
 
Pkt. 5 Husdyr 
5-1 Intet 
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Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 27. maj 2003 blev gennemgået af Pre-

ben. 
Der var en klage over en klub i blok 11. Vi holder den 
under observation. 

6-2 Kontorvagt den 10. juni 2003 
Klage over motorcykel i kælder blok 2. Rummene er 
ikke egnede til opbevaring af benzindrevne køretøjer, 
og de må ikke være der. 

6-3 Kontorvagt den 19. august 2003 – John. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Referat fra afdelingsmøde. Ingen bemærkninger. Er 

sat i Lundexpressen. 
7-2 Forslag til datoer for bestyrelsesmøder m.m. blev 

godkendt med enkelte rettelser. 
7-3 Forslag til datoer for Lundexpressens deadline, tryk-

ning og uddeling blev godkendt. 
7-4 Lejerbo Brøndby – oversigt over Organisationsbesty-

relse og Repræsentantskab blev taget til efterretning. 
7-5 Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo blev taget 

til efterretning. 
7-6 ”Fyraftensmøde” i Lejerbo den 28. oktober 2003. 

John, Birthe, Helge, Glenda, Preben og Mogens delta-
ger. 

7-7 Brev om ny kontaktpersoner til Børnenes Rejsebu-
reau og Integrationsudvalget under byudvalget. 

7-8 Partnerskabsaftalen. Der er kommet tilsagn fra 
Landsbyggefonden om tilskud. 

7-9 Lejerbos holdning til BL’s fremtidige arbejde og struk-
tur blev taget til efterretning. 

7-10 Sankt Hans aften sammen med Rheumpark den 23. 
juni. Der blev solgt billetter fra kontoret. 

7-11 Kopi af brev fra Brøndby Fjernvarme vedr. ændringer 
af vedtægter blev taget til efterretning. 
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7-12 Salg af almene boliger. Artikel fra ”Boligen” nr. 6-7 
blev gennemgået. 

7-13 Aflysning af Byudvalgsmøde 16. juni 2003 blev taget 
til efterretning. 

7-14 Referat fra De 9 møde den 2. juni blev taget til efter-
retning. 

7-15 Fodboldturnering for unge. Vi har aflyst at deltage, 
da det var svært at skaffe deltagere året før. 

7-16 Nyhedsbrev – BL. 9 kreds – er udsendt og blev taget 
til efterretning. 

7-17 Afskedsreception for Kim Tverskov fredag den 20. ju-
ni. John deltog. 

7-18 Preben er udpeget som vores repræsentant i Miljøre-
præsentantskabet – bydelsgruppe Brøndby Strand. 

 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Brand i Daruplund 39 den 4. juni 2003. Diverse for-

sikringsselskaber er kontaktet. SkadeService ordnede 
lejlighederne rimeligt godt. Der er lidt vandskade på 
1. sal. 

8-2 Modernisering af badeværelser. Brev sendt ud til 
samtlige lejemål. 

8-3 Grønne områder. Der har været mandskabsproble-
mer blandt funktionærerne. Derfor trænger områder-
ne meget hårdt. De har kun nået hækklipning og 
græs. Der er ansat en ”afløser”. 

8-4 Administration af vaskeri. Miele har stadig problemer 
med udarbejdelse af program med registrering. 

8-5 Væg gennembrydes i Lundeklubben. Rådgivende in-
geniørfirma Birger Lund har udarbejdet statiske be-
regninger. Sagen henlægges foreløbig, da det bliver 
for dyrt, da klubben selv skal betale. 

8-6 Skrald – komprimator. Der arbejdes stadig på at finde 
en løsning. Prøveopsætning af store containere fra 
Fjernvarmen lykkedes ikke. De kunne ikke gå igen-
nem dørene. 
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8-7 Indbrud på varmemesterkontoret for 3. gang. Der er 
ikke noget at hente, men indbrudstyvene laver en 
masse ravage hver gang. 

8-8 Skrænt mod Maglelund, som ejes af os. Vi har tilbudt 
skrænten til Tranemosegård, da de har benyttet no-
get af den til P-pladser. Efter megen overvejelse har 
de accepteret. Der bliver udarbejdet et magelæg af en 
landinspektør. 

8-9 Møde med Håndværker. Vi har gjort opmærksom på 
flere regninger, og der var derfor arrangeret et møde. 
Der er fremkommet nogle besparelser. 

8-10 Udslamning fra varmvandsbeholdere. Klage fra bebo-
er over lukning af det varme vand p.g.a. udslamning 
uden meddelelse til beboerne. Varmemesteren forkla-
rer, at det var et uheld med lukkehanen. Under nor-
male omstændigheder vil udslamning ikke berøre be-
boerne. 

8-11 Træer ved blok 3-4. Beboer klager over, at træerne 
skal fældes, men nogle af dem er syge, og der er ikke 
anden mulighed. Helge sørger for at kontakte en, der 
kan fælde træerne, hvor det er nødvendigt. 

8-12 Træer ved blok 7. Beboer vil gerne have fældet gran-
træer på begge sider af blok 7. Bestyrelsen er ikke 
enig, og der sker ikke noget lige nu. 

8-13 Strøm til klubber i blok 1 – 8 – 9. Der er 4 klubber, 
der har problemer med strømmen. Vi undersøger, om 
der kan sættes bimålere op. Der blev aftalt, at man 
slår halv skade med Afdelingen, og at man må prøve 
at finde en afdragsordning for klubberne. Klun 51 
ønskede ikke at deltage i ordningen, da de bruger 
meget lidt strøm. 

8-14 Råderetssag – køkken i blok 14. Beboerne ønsker, at 
den godkendte ændring af køkken ændres til at være 
varig, så de ikke skal genretablere ved flytning. Vi 
vedtog at meddele dem, at væg mod stuen skal gøres 
bredere – 65 cm, så man ikke kan se siden af køk-
kenskabe fra stue. 
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8-15 Vinduer i selskabslokaler – køkken. Klage fra bestyrer 
over den håndværksmæssige udførelse m.m. Varme-
mesteren kontakter håndværker. 

8-16 Loft i selskabslokaler – baren. Bestyrer meddeler, at 
loftsplader falder ned. Det forsøges udbedret. Nyt loft 
må tages med i næste budgetår. 

8-17 Vinduer i Børneinstitutioner skal udskiftes. Arbejdet 
er sat  i gang. 

8-18 Stol smidt ud over altan i blok 14, men er fjernet. Vi 
kontakter beboeren 

8-19 Hovedrengøring af trapper er foretaget. Gulvene er 
bonet, og det er meget flot. Rengøringsfirmaet havde 
sat advarselsmeddelelse op om, at gulvene kunne væ-
re glatte. Det var helt fint. Man må lære at bruge ge-
lænderet. Det undersøges, om vinduespudsning i op-
gangene hører med. 

8-20 El-forbrug i afdelingen. Det er undersøgt, om der kan 
spares noget ved at skifte selskab til Frederiksberg 
El-forsyning. Lejerbo har indgået en aftale med NE-
SA, der gør at NESAs markedspris er 2,9 øre billigere 
pr. kWh. 

8-21 Vaskeri – servicekontrakt blev godkendt. Der sættes 
nyt betræk på strygerulle. 

 

Pkt. 9 Klager 
Ingen. 

  

Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Beboer i blok 11 ansøger om bord/bænk. Varmeme-

steren undersøger, om vi har en brugelig på lager. 
 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 19. august 2003. 

 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Flytning eller opsigelse af telefon 
 
Telia har udarbejdet en vejledning til os hvis man skal flytte, 
eller man af en eller anden årsag ønsker en anden teleopera-
tør. 
 
 
FLYTNING 
 
Hvis du skal flytte har du to muligheder: 
 
Sende en opsigelse til Telia Net og fra modtagelsen er der 1. 
måneds opsigelse. (nummeret kan dermed IKKE porteres) 
 
Tage kontakt til et andet teleselskab og bede dem portere 
nummeret over til dem. Når Telia modtager fuldmagten fra 
dette teleselskab, er der 1. måneds opsigelse fra modtagelses-
datoen. Dermed kan du beholde dit telefonnummer og spare 
en oprettelse. 
 
 
HVIS DU ØNSKER EN NY TELEOPERATØR, 
MEN BLIVER BOENDE PÅ ADRESSEN 
 
Tage kontakt til det ønskede teleselskab, og bede dem portere 
nummeret over til dem. Når Telia modtager fuldmagten fra 
dette teleselskab, er der 1. måneds opsigelse fra modtagelses-
datoen. Dermed kan du beholde dit telefonnummer og spare 
en oprettelse. 
 
 
HUSK! 
 
Hvis Telia modtager en opsigelse eller flyttemeddelelse, anses 
det for en opsigelse. Er dit nummer først opsagt kan det ikke 
porteres og derved skal du betale for oprettelse af et nyt num-
mer. 
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Læserbrev:  
 
Jeg har observeret, at der jævnligt bliver kørt meget hurtigt på 
knallert på vores cykelstier i Lunden. Jeg forestiller mig min 
søn og hans kammerat, (børn der er nybegyndere på cykel), 
bliver forskrækket for de hurtigt kørende knallerter og  så væl-
ter på cyklen. Børnene kan ikke registrere den fart knallerten 
har på, når de skal krydse knallertens vej.  
 
Svinget ved blok 1, hvor der også er nedkørsel fra Maglelund, 
bliver taget i høj fart, ligeledes bliver der kørt med høj fart ned 
ad nedkørslen. Ingen ville kunne nå at registrere et barn eller 
en anden, med den fart de har på. Jeg har oplevet sammen-
stød i dette sving, men kun med cyklister.  
 
Samtidigt  syntes jeg, det larmer forfærdeligt og så foregår det 
ofte om aftenen og i weekenderne, men også i dagtimerne, 
hvor børn kommer hjem fra SFO og skole. Det kan væ-
re nødvendigt med åbne vinduer for varmen, men med åbne 
vinduer kan man ikke høre sit eget fjernsyn, når de kommer 
kørende med fuld speed på motoren. Almindelig kørsel larmer 
ikke lige så meget. 
 
Kunne man ikke lave bump på cykelstierne? Det behøver ikke 
være så mange, bare så farten blev nedsat? 
Jeg har de samme bekymringer på Esplanaden, hvor der også 
bliver kørt hurtigt. Men det kan jeg vist ikke gøre så meget 
ved. Det er jo kommunen. 
  
Er der nogle krav til hvordan man skal holde sin "gård"/syn-
lige altan/terrasse? 
Hver dag skal jeg forbi en ældrebolig, hvor gården er fyldt op 
med en masse skrammel. Det ligner en losseplads. Det er i 
hvert fald ikke særligt pænt at kigge på. Kan man gøre noget 
ved det? 
 

Med venlig hilsen 
”Den bekymrede” 
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BonBon-Land 
Lørdag den 23. august klokken 9.00 om morgenen, drog 102 
Lundeboere af sted mod Holme Olstrup og Bonbon-Land. 
 
Vejret var ikke ligefrem med os, nærmere imod os. Det blæste 
og var små koldt og ind i mellem fik vi en skylle fra oven. Vi 
skulle først hjem klokken 17.00, men når vejret er sådan, så 
er der laaangt til 17.00!  
 
Køerne ved forlystelserne, var som sædvanligt meget lange og 
ventetiden hård at komme igennem. Især var den lang ved den 
nye rutsjebane: ”Vildsvinet”. 
 
Trods alle generne, er det min opfattelse, at de fleste havde en 
god og hyggelig tur. 
 
Vi var nogle stykker der talte om, at man kunne køre senere 
derned, f.eks. klokken 12.00 og køre hjem igen klokken 19.00. 
Det ville måske gøre en forskel på køernes længde, da de fleste 
kører hjem ved 17-tiden. Eller måske er et andet tidspunkt 
bedre? Men hvad siger I? Kom med et bud. 
 
Udfyld sedlen herunder og aflever på kontoret, D. 29 senest 
den 9. oktober kl. 16.00. 
 
Se billeder fra turen på næste side. 
 

På børnefestkomitéens vegne 
Conni 

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

Vi synes det skal være 
 
som det plejer fra 9.00 – 17.00   _____________________________ 
 
det nye tidspunkt fra ca. 12.00 – 19.00   _____________________ 
 
Noget andet. F.eks.:    
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Turen til BonBon-Land i august 03 
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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. 7:30 – 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. 800,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 

Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagen 

kl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30. 

Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før eller 

dagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje. 

 

 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

Leje: 250,00 kr. 
Rengøring: 250,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 
Leje i antal timer: 6 timer 
Tidsrum på dagen: Efter klokken 12:00 

 

Dage der kan lejes: Mandag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 

Udlejning: 
 

Glenda Jensen 
Telefon 43 53 98 76 

Træffes bedst efter kl. 18:30 mandag - fredag 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:30 og 19:00.  
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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. 13:00 til kl. 17:00 i selskabs-

lokalerne, 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 

 
 

 

 
 

 
 

Lyrik Gulve 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 
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Børnesiden 
Præmierne 

Juni 2003 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

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

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Jeanett Irsdal 
Resenlund 12 

 

2. præmie / 30 kr. 
 

Mads Nielsen 
Daruplund 65 

 

3. præmie / 20 kr. 
 

Anders Dybvad 
Daruplund 31 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
   Løsning:  

Struer, Ikast, 
Viborg, Vejle 

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
Tillykke til vinderne. 

 

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

Voksensiden 
Præmierne 

Juni 2003 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin:  J. Simonsen 
Daruplund 69, 3. MF. 

og 
1 fl. Vin: Lise-Lotte Alstrup 

Resenlund 12 
 

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 
 
 
Den lille dreng til sin mor, mens de kører i bil. 
- Mor, skal man tænke for at køre bil ?  
- Ja, min dreng. Naturligvis skal man det.  
- Er det derfor du kører så langsomt? 
 
Hun: Hvem var det, der ringede på døren ? 
Han: Det var en fyr, der samlede ind til den nye svømmehal. 
Hun: Gav du ham noget ? 
Han: Jeg sagde, han kunne hente en spand vand ved lejlighed. 
 
To drenge står og snakker hos lægen: 
Dreng 1: "Hvorfor græder du?" 
Dreng 2: "Jeg er her for at få taget en blodprøve!" 
Dreng 1: "Hvad er der galt med det?" 
Dreng 2: "Sidst jeg skulle have taget en blodprøve, var lægen 
lige ved at skære min finger af." 
(Så begynder den første også at stortude) 
Dreng 2: "Hvorfor græder du nu også?" 
Dreng 1: "Jeg er her for at få taget en urinprøve..." 
 
En ældre mand kommer kørende på motorvejen, da hans kone 
ringer ham op på mobilen: 
- "Poul! Kør nu forsigtigt på vej hjem. Jeg har lige hørt at 
der en sindssyg tosse der kører imod trafikken på motorvejen!" 
Poul: "Een siger du? Der er skam flere hundrede af dem her." 
 
En lille orm kom langsomt kravlende, da den pludselig fik øje 
på en sød lille ormepige. 
- Davs, sagde han-ormen, skal vi ikke elske? 
- Det kan vi godt, sagde ormepigen, men er du ikke gift? 
- Det spiller ingen rolle, svarede hanormen, min kone er ude at 
fiske... 
----------------------------------------------------------------------- 

Akuttelefon:  60 63 99 53 
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Opståede 
skader 

 

Ved opståede skader 
uden for normal arbejds-
tid, samt lørdag/søndag 
og helligdage, kontaktes 
varmemesteren (tlf. 43 73 
99 82), en ejendomsfunk-
tionær eller et bestyrel-
sesmedlem (60 63 99 53), 
der kan rekvirerer et fir-
ma. 

 

Må kun rekvireres i 
nødstilfælde 

 

Andre kontakter: 
 

Manglende vand/brud 
Brøndby Vandværk 

tlf. 43 28 24 70 
 

Manglende lys – NESA 
tlf. 72 10 20 30 

 

Manglende varme 
Brøndby Fjernvarme 

tlf. 43 45 20 60 
 

Manglende tv-signal 
TDC Kabel tv 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade mm.) 

tlf. 70 24 45 10 
Abon.nr. 11 17 77 77 

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 

 

Der må ikke bores og banke 
på søn- og helligdage! 

 
Boremaskine kan lejes på 

varmemesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelingsbe-
styrelsen kan, såfremt dette 
ønskes, deltage i forbindelse 

med syn af lejligheden. 
 

Henvendelse til 
afdelingsbestyrelsen 
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Vaskeriets normale åbningstider 
Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 

samt 
lørdag, søndag og helligdage 

Kl. 07:00 – 17:00 
 

 

Installation af 
Vaskemaskine 

 

Der er med Vvs-firmaet 
Byens Varme indgået føl-

gende aftale: 
Montering af ny 

installation: 
Kr. 1.750,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.300,- + moms 
 

Arbejdet kan bestilles på 
telefon 36 78 28 30 

 

Lejerbo Regionskontor
Ndr. Fasanvej 220, 3 sal 

2200 København N 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 

Kl. 10:00 – 12:00 og 
13:00 – 15:00 

Fredag: 
Lukket for henvendelser 

 

Der forefindes elevator 
 

Telefon: 38 38 04 38 
(Direkte nummer) 
Kimmie Hansen 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i indgangs-

partier og i opgange!!! 
 

Det er ikke tilladt beboerne, at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 
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Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Værkstedsklubben 
Gert Ridal 
R. 4 

Blok
2 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
D. 49 

Blok
10 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 55 

Blok
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok
12 

Lundeklubben 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
8 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

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 
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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