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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 
 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 

Så er vi godt i gang med årets tredje måned. Fastelavn er over-
stået og forude venter påsken. I år måtte vi aflyse tøndeslag-
ningen, da der ikke var mange tilmeldte til arrangementet. Der 
var langt under halvdelen af, hvad der har været de foregående 
år. Lidt synd for dem, der gerne ville have slået katten af tøn-
den. 
 
Der har ikke været så mange løsninger denne gang, men tu-
sinde tak til dem der har afleveret løsninger og indlæg til bla-
det. 
 
Det er VIGTIGT, at I overholder deadline tidspunktet. Kommer 
der noget efter kl. 16.00, kan vi ikke garantere at det kommer 
med i bladet, før måneden efter.  
 
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 april og rigtig god påske. 
 

Conni 
 

 

Næste deadline: 
Onsdag den 7. april kl. 16.00 
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Johns klumme - marts 
 
I forbindelse med udskift-
ning af vore ventilatorer, har 
vi nu målt strømforbrug i 3 
måneder. Der har været en 
samlet besparelse på ca.  
26.000 KWh. Hvilket er ca. 
41.600 kr. 
 
Betalingssystem i vaskeriet 
er udskiftet, således at man 
skal ”tanke” op på kortet. I 
den forbindelse, er der delt 
nye kort ud til alle beboerne. 
Kaffe/kakao automaten er 
ved at være udtjent. En ny 
koster mellem 20.000 og 
30.000 kr. Der er lavet et 
udtræk af, hvor meget den 
bliver brugt. I år 2003 er der 
kun drukket 2,8 kopper pr. 
dag. På den baggrund har 
bestyrelsen besluttet, at vi 
ikke sætter en ny op. Var-
memesteren vil i stedet stille 
en termokande kaffe ind til 
morgenholdet. 
 
I det sidste stykke tid, er der 
nogle beboere der har haft 
ubudne gæster i deres bil om 
natten. Bildøren brudt op 
med, formentlig, skruetræk-
ker. Så jeg vil godt opfordre 
beboerne til at holde lidt øje 
med bilerne på P-pladserne. 
Desværre var der ikke så 

mange tilmeldte til fastelavn 
og det gjorde, at Børnefest-
komitéen valgte at aflyse. Vi 
prøver igen næste år, og hå-
ber på bedre tilslutning. 
 
Brøndby Kommunalbestyrel-
se har nu givet tilladelse til, 
at vi kan afhænde skrænten 
mod Maglelund (1.387 m2). 
Arealet er ikke selvstændigt 
vurderet og frasælges ube-
bygget med en overtagelses-
sum på 0 kr. Baggrunden for 
afhændelsen er, at arealerne 
ligger i fysisk tilknytning til 
Maglelunds ejendom, og der 
er en vej, som adskiller area-
lerne fra vores afdelings 
ejendom. Dette giver anled-
ning til problemer i forhold 
til den daglige drift.  
 
Varmemesteren har oplyst, 
at det har hjulpet med både 
uindpakket "varme" bleer og 
det der er værre i skakterne. 
Men der mangler lige de sid-
ste beboere. 
 

Mange 
hilsener 

John 
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Renoveringen
 
Som mange måske har set, 
så har vi de sidste 6 tirsdage 
haft en del folk gående i om-
rådet og oppe i nogle lejlig-
heder. Det er ingeniører og 
teknikere, der undersøger alt 
på bygningerne og børnein-
stitutionerne, til brug for 
helhedsplanen. 
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Referat fra Ældre-Caféen 
 
Vi startede det nye år med 
vore hyggelige torsdagsmø-
der, hvor de fleste af vore 36 
medlemmer trofast møder 
op hver gang. Vi hygger os 
med spil og hyggesnakker 
og får nogle gevaldige di-
skussioner om den kom-
mende renovering, regerin-
gens ældrepolitik og ikke 
mindst om fjernsynspro-
grammer, som vi har set. 
 
Den 19. februar, holdt vi 12 
års fødselsdagsfest, hvor vi 
som sædvanlig fik en dejlig 
middag og vi morede os med 
sang, dans og råhygge til kl. 
23:00. 
 
I den nærmeste fremtid, har 
vi følgende arrangementer 
på beddingen: 
 
Den 18. marts, kommer 
kriminalinspektør Bent 
Espensen og holder foredrag 
om kriminalitet, og hvad gør 
vi ved den? 
 
I april måned, skal vi på 
rundvisning på kokkeskolen 
i Kødbyen og bagefter skal 

vi prøvesmage deres lække-
rier.  
 
Den 13. maj afslutter vi sæ-
sonen, med en skovtur, mu-
ligvis til Legetøjsmuseet i 
Skibby og derefter frokost 
på Sønderby Kro. 
 
Skibby Øst Vest samarbej-
det, vil muligvis arrangere 
en bustur til Sofiero i Sveri-
ge, i juni måned. 
 

Helge Frederiksen 
 
 

Lukning af vand 
Der bliver lukket for det 
kolde og det varme vand i 
blok 1: 
 
onsdag den 10. marts, fra 
klokken ca. 09:00 og til 
klokken ca. 14:00. 
 
Der skal udtages prøver af 
vores vandrør, med henblik 
på evt. renovering.  
 

Varmemesteren 
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60 år med Lejerbo – og rum for liv 
 

Hans 
Andersen, 
Lejerbos 
stifter 
 

Mogens Plesner 
Mathiasen, 

Lejerbos 
formand 

 
Den 15. marts fylder Lejerbo 60 år – det skal naturligvis fejres, 
og derfor har vi lavet en række festlige tiltag. Vores målsæt-
ning for størstedelen af tiltagene har været, at de skal komme 
den enkelte lejer til gode og samtidig synliggøre Lejerbo på en 
positiv måde i det ganske land. 
 
Derfor har vi blandt andet lavet denne ganske særlige 
hjemmeside i anledningen af 60-året samt en særlig 
fødselsdagsudgave af Lejlighedsvis - Lejerbos interne nyheds-
brev. Og Lejerbos hovedbestyrelse har samtidig besluttet at 
genåbne Lejerbos aktivitetspulje. 
 
Derudover har vi på selve dagen den 15. marts 2004 arrange-
ret åbent-hus kl. 13.00-16.00 på hovedkontoret og alle vores 
regionskontorer rundt om i landet, hvor man vil kunne komme 
forbi og hilse på administrationen og ønske Lejerbo tillykke 
med de 60. I dagens anledning byder vi på lidt til ganen – og 
der vil være balloner og bolsjer til de mindste. Hvis man over-
vejer at medbringe en lille erkendtlighed til ”fødselaren”, vil vi 
gerne opfordre til, at man i stedet indsætter et beløb på 
Lejerbos særlige kunstfond. 
 
Åbent-hus-arrangementerne er i øvrigt ikke kun tænkt til Le-
jerbos beboere – alle der kunne tænke sig at få lidt at vide om 
Lejerbo-organisationen og vores boliger er velkomne til at kigge 
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forbi. Af samme grund vil arrangementerne også blive annon-
ceret i dagspressen. 
 
Jeg håber, at alle de mange fødselsdags-tiltag kan være med til 
at skabe endnu mere rum for liv i vores mange afdelinger lan-
det over – og så vil jeg i øvrigt godt ønske alle et rigtig godt og 
oplevelsesrigt fødselsdags-år i selskab med Lejerbo. 
 
Med venlig hilsen 
Mogens Plesner Mathiasen 
Lejerbos landsformand 
 

 
 

 

 
få direkte besked om din bus 
 
Vil du slippe for selv at holde øje med ændringer på dine bus-
linjer? Så meld dig til Linjeinfo. Vi sender dig gratis trafikin-
formation om dine buslinjer eller besked om nye linjer og ser-
vices, der kan få betydning for dig. 
 
Her kan du tilmelde dig for første gang. Du kan også ændre i 
din tilmelding - for eksempel tilføje en ny buslinje. Eller du 
kan vælge helt at afmelde din tilmelding. 
 
Trafikinformation pr. E-mail eller via SMS. 
Du kan vælge at modtage din trafikinformation på e-mail eller 
SMS. Så får du hurtig besked om planlagte ændringer i køre-
planer, flytninger af stoppesteder og omlægninger på dine bus-
linjer. MEN - vær opmærksom på, at vi endnu ikke kan sende 
besked om forsinkelser og udeblevne busser. Her kan du læse 
mere om direkte besked servicen på e-mail eller SMS: 
 

http://trafikinfo.hur.dk/linjeinfo 
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AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
har åbent hver onsdag kl. 13 – 16 samt søndage kl. 11 – 14. 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maski-
ne, strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 
 
Vi har kondicykel, spil, legetøj, blade, bøger, tidsskrifter, 
samt meget smukke postkort til alle begivenheder. 
 
KOM IND – nyd en kop kaffe og få en hyggesludder. 
 
På gensyn i 
Aktivitetsklubben 
Daruplund 5 
 
 
 
 

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

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

Daruplund 5
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 Vaskeriet omkring påske  
 
Torsdag den 8. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Fredag den 9. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Lørdag den 10. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Søndag den 11. april: Lukket 
Mandag den 12. april: Lukket 
 

I ønskes glædelig påske af de blå mænd 

 

Aloe Vera 
Temaaften 

 

Temaaften med Aloe Vera fra 
Forever Living Products. 

 

En aften hvor du kan høre meget mere om dette unik-
ke produkt. 
 

Afholdelse sker i Daruplund. 
 

Har du mulighed for det, kan du selv holde en temaaf-
ten for dine veninder eller familie og få 10 % af salget 
til at købe produkter for. 
 

Kontakt os for nærmere aftale 
på telefon 61 67 93 22. 
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 Sælges: 
 
Pigecykel 16 tommer. 
Str. 4- 7 år. Lilla/pink med 
fod og håndbremse. 
Brede BMX dæk. 
 
Meget velholdt, kun brugt 
rundt omkring i Lunden. 
Opbevaret indendørs. 
 
Pris: 500,00 kr. 
 
Henvendelse til: 
 

Skjalm 
R.4, 2.tv. 

Tlf.: 43541406 
 

 

 
 

Akuttelefon: 
 

 
 
 

60 63 99 53 
Må kun anvendes i nødstil-
fælde. 

     Månedens 
Avisudklip 

  

af H.F. 
 

Krokodilledrab 
 

En krokodille, der kort før 
jul åd en motorcyklist, er 
formentlig blevet dræbt af 
skud. 
 
Endnu er kadaveret af det 
døde dyr ikke kommet op til 
overfladen. Derfor overvåger 
australske betjente fortsat 
flodbredderne, hvor den 22-
årige Brett Mann blev ædt 
den 22. december 2003. 
 
Politiet håber, at krokodillen 
snart dukker op til overfla-
den, så dens mave kan skæ-
res op, og Brett Mann kan få 
en ordentlig begravelse. 
 
 

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

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

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

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

Held og   
lykke. 
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Voksen opgave 
 

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

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

 
Navn:________________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke



13 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2004 

tirsdag den 3. februar 2004 
 
 
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 underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskab for 2002 – 2003 blev godkendt. 
2-2 Budget for 2004 – 2005 blev godkendt (ændring p.g.a. 

antennebudget). 
2-3 Budget for 1. jan. – 30. sep. 2004 blev godkendt. 
2-4 Regnskab for Beboerrådgiver m.m. 2003, Vi får penge 

tilbage. 
 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Hastighed på nettet er målt (højt) og taget til efterret-

ning. 
3-2 Kabel TV – Nyhedsbrev blev taget til efterretning. 
3-3 TDC Kabel TV indbyder til ”nyt om kabel-tv” blev taget 

til efterretning. 
 
Pkt. 4 Hobbyrum/Kælderrum 
4-1 Tørrerum. I de blokke, hvor det ene tørrerum skal luk-

kes, og der ikke er lukket af mellem rummene, sættes 
der en plade for ”døråbningen”. Nye låse bestilles. 
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Pkt. 5 Husdyr 
 Intet. 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 20. januar 2004 blev gennemgået. 
6-2 Kontorvagt den 2. marts 2004 – Glenda. 
6-3 Kontorvagt den 16. marts 2004 – Helge. 
6-4 Kontorvagt den 30. marts 2004 – John. 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Kursus den 20.-22. februar 2004 på Bornholm. Glen-

da, Gurli, Preben og John deltager. 
7-2 Afd. 90 holder afdelingsmøde den 10. februar. John 

deltager. 
7-3 Afd. 94 holder afdelingsmøde den 16. marts. John del-

tager. 
7-4 Org.bestyrelsesmøde i Kristianiagade den 17. marts. 

Dagsorden blev taget til efterretning. 
7-5 Lejerbos Landsformand, Mogens Plesner Mathiasen 

fylder den 17. februar 70 år. John deltager i receptio-
nen. 

7-6 Indbydelse til BL9 9’ kreds konference den 5. – 7. 
marts. Ingen deltagelse herfra. 

7-7 Skitur til Vallåsen med børnenes rejsebureau er slået 
op i opgangene. 

7-8 Referat fra Dialoggruppen den 15. jan. 2004. Der plan-
lægges en sti langs jernbanen bag om Maglelund. Vi 
bliver involveret, der skal findes en løsning med hen-
blik på færden over Brøndbyvester Boulevard til erstat-
ning for ”hullet i hegnet”. 

7-9 Referat fra De 9 møde den 12. jan. 2004: Der er indvi-
else af Nærpolitistationen torsdag den 5. februar 2004. 
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Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Renovering. Der er udarbejdet en drejebog og et budget 

på 1,5 mio. Gennemgang af blokkene er i fuld gang. 8 
lejligheder er allerede blevet gennemgået. Vi forsøger at 
få en TV-kanal op at stå, hvor beboerne kan følge reno-
veringsprojekterne. Den kan betales ud af byggeregn-
skabet. 

8-2 Varmefordeling (Preben). Der arbejdes videre med det 
fremsendte materiale fra Brøndby Fjernvarme. 

8-3 Betalingssystem i vaskeriet er under udarbejdelse. Kaf-
fe/kakao-maskinen bør udskiftes, men Mogens prøver 
først at lave et udtræk af, hvor meget den bliver brugt. 
Det er siden hen konstateret, at den kun bruges ca. 2,8 
gange pr. dag, så vi har besluttet at skrotte den. En ny 
koster mellem 20.000 og 30.000 kr., og den kan over-
hovedet ikke tjene sig ind. Varmemesteren har foreslå-
et, at han stiller en termokande ind til morgenholdet. 

8-4 Ændring af udlejningsregler i selskabslokaler. Bestyre-
ren foreslår, at udlejningsreglerne ændres, således at 
udlejning altid skal være dagen før - dvs. 2 dage i alt - 
da det kan skabe problemer med at nå at dække bord 
og lave mad, såfremt en fest starter om eftermiddagen. 
Desuden kniber det også for bestyreren til at få talt op 
og gjort rent, hvis lokalerne er udlejet til 2 forskellige 
dage. 

 Det blev vedtaget, at udlejning fremover dækker 2 dage, 
og prisen vil være kr. 1.000, altså ikke nogen direkte 
stigning, da en ekstra dag i forvejen koster kr. 200. 

8-5 Arbejdsbeskrivelse for rengøring i vaskeriet blev god-
kendt. 

8-6 Møde om håndværkere med Regionskontoret. Man blev 
enige om, at Afdelingsbestyrelserne selv bestemmer, om 
de vil fortsætte med de håndværkere, som vi bruger nu. 

8-7 Træer mod Esplanaden. Det blev aftalt, at vi følger pla-
nen, men overvejer at venter med at genplante til vi har 
en plan for renoveringen, da nye træer er meget sarte. 
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Pkt. 9 Klager 
 intet 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
10-1 Fastelavn. Ansøgning om tilskud. Er efterfølgende af-

lyst p.g.a. manglende tilslutning. 
 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
 
-------------------------------------------------- 

Papir og glas 
 
I 2003 har der været samlet følgende ind i kuberne: 
Daruplund 28.816 kg papir – Resenlund 7.439 kg papir 
Daruplund 12.690 kg glas – Resenlund 3.163 kg glas 
 
Det betyder at der i Lunden er i alt indsamlet: 
36.255 kg papir og 15.833 kg glas 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

”Den gamle lampe” 
 
En kvinde fandt en gammel lampe, og da hun gned på den, 
kom en ånd ud og fortalte, at hun kunne få tre ønsker op-
fyldt. Dog advarede ånden om, at hendes mand ville få ti 
gange mere, end hun ønskede.  
- "Jeg vil gerne være den smukkeste kvinde i verden.".  
- "Husk nu, at din mand får ti gange så meget. Han vil blive 
den smukkeste mand i verden, og alle kvinder vil rende efter 
ham."  
- "Bare gør det."  
- "Mit andet ønske er, at blive den rigeste kvinde i verden."  
- "Jamen, det vil gøre din mand ti gange rigere end dig."  
- "Pyt med det."  
- "Hvad er dit sidste ønske?"  
- "Giv mig et meget mildt hjertetilfælde..." 
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Ødelagt gelænder
I en opgang her i Lunden 
er det meste af trappe-
gelænderet ødelagt, så det 
kan være farligt for bl.a. 
mindre børn. 
 
Det er lidt kedeligt, at 
man ikke kan passe lidt 
bedre på tingene. Der er 
kun beboerne i Lunden, 
til at betale. 
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Fejl i e-mail 
Stofa der administrerer vores 
e-mail konti, flyttede omkring 
11. februar vores e-mail ser-
ver over til Horsens, så den 
kører sammen med deres e-
mail servere. 
En af fordelene ved dette 
skulle være, at vi nu kan gøre 
det samme med vores e-mail, 
som de andre Stofanet kunder 
(f.eks. Web mail – viderestil-
ling af e-mail og lign.) 
( se mere www.stofanet.dk ) 
 
Desværre viste det sig, at der 
gik helt kuk i de fleste e-mail 
her i Lunden. 
Uanset om man havde svaret 
på Stofas e-mail der fortalte 
om ændringen eller ej, virkede 
vores e-mail ikke. 
Når man så ringede til sup-
porten, fik man alverdens 
dårlige undskyldninger: Det 
var ikke dem der skulle yde 
support - det var afdelingsbe-
styrelsen – deres anlæg fejlede 
ikke noget – de fik nogle be-
boere til at slette både virus-
program og e-mail program, 
lige meget virkede det. 
Først da John begyndte at ta-
le med STORE bogstaver, be-
gyndte de at indse, at fejlen lå 
hos dem, og ledte efter fejlen. 
Da var der gået det meste af 
en weekend, hvor Lunden ik-
ke kunne sende eller modtage 
e-mail.  

 
Vi har derfor haft et møde 
med Telia, hvor vi præciserede 
at: 
 
♦Det er Stofa der yder sup-
port til alle brugere af lun-
dens.net. 
♦Når mere end en beboer rin-
ger inden for kort tid med det 
samme problem, er der stor 
sandsynlighed for, at fejlen 
ligger hos Stofa eller i vores 
anlæg, og Stofa må derfor 
straks give sig i kast med fejl-
retningen. Det er Stofa og ik-
ke afdelingsbestyrelsen der 
retter fejl i anlægget. 
♦Hvis du ønsker support med 
e-mail eller Internet, ring til: 
  

75 64 17 34. 
 

♦Har du stadig problem med 
din e-mail, ringer du blot til 
supporten. 
De kan nu se om adressen er 
flyttet, eller om fejlen ligger et 
andet sted. Supporten er ud 
over det, også i stand til at 
sørge for at adressen bliver 
flyttet hurtigst muligt, hvis 
det ikke skulle være sket 
endnu.  
 

Helge 
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Holder du af at cykle men har svært ved 
at tage afsted 

eller mangler du en at cykle med ? 
 

 
For 3 år siden mistede jeg min mand, og skulle 
til at lære at tage på cykeltur alene. En hobby 

som jeg ellers var vant til at dyrke meget sammen med min 
afdøde mand. 
Som medlem af Dansk Cyklist Forbund (DCF), henvendte jeg 
mig i den nærmeste afdeling – nemlig Hvidovre Afdeling (der 
findes ingen afdeling i Brøndby Strand – endnu). 
 
Her opdagede jeg en helt ny verden af cykling.  
Ved du hvor mange cykelstier der er bare i og omkring Kø-
benhavn? Det er HELT VILDT! 
 
I DCF, Hvidovreafdelingen findes en ”turafdeling” som var li-
ge hvad jeg søgte, og så er den tæt på, lige på den anden side 
af Vestvolden. 
Den ledes af frivillige, hvis eneste motivation er kærlighed til 
cykler og cykling. 
Hver måned om sommeren – fra marts til oktober (de lyse ti-
der) – tager de afsted på en dag- og en aftentur i naturen.  
Du behøver ikke være medlem (hvis du da kan lade være 
med at melde dig ind efter et stykke tid!).  
 
Dagturene 
Det koster ikke andet end den madpakke og drikkelse du for-
tærer undervejs, eller den S-togsbillet som bringer dig frem 
til hvor turen starter.  
Turlængden er 60 km, og hastigheden er en komfortabel 15 – 
18 km i timen.  
Turene køres af erfarne turledere med forstand på kort og 
cykelstier, og som er i stand til at hjælpe i tilfælde af punkte-
ring, uheld m.m. Det er hyggeligt og lærerigt at køre sammen 
med dem. 
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Hovedmålene er som regel interessante steder som Gurre 
Slotsruin, Tegners Museum i Rusland, Frilandsmuseet, Hol-
tug Kridtbrud og m.m. flere. I år er der planlagt ture til: Dra-
gør og Amagermuseet, Aldershvile Slotsruin, Hedeland og 
Dyrehaven.  
Hvert år køres også en tur i København, hvor man besøger 
forskellige spændende områder som Kastellet, Botanisk Have 
m.fl. 
Der holdes formiddags- og eftermiddagspauser og man snak-
ker så meget, at kilometrerne bare suser forbi! 
 
Aftenturene 
Aftenturene er på ca. 25 km. Her er hastigheden 10-15 km i 
timen, og målene er naturligvis i ”nærområdet”. Aftenkaffe 
tages med, og drikkes undervejs. 
Målene er mange, fra de faste ture hvert år, som badetur i 
Ishøj og Store Bededags aftenturen på Volden med afslutten-
de varme ”hveder” i hytten, til en tur ud til Røde Vejrmølle i 
Tåstrup. 
 
Weekendtur 
En gang om året tager de på weekendtur lidt længere væk, 
hvor de sover på vandrehjem.  
Det er nok den hyggeligste tur af dem alle sammen, for hvis 
man kan holde øjnene åbne efter dagens cykling, er der me-
get hyggeligt samvær om aftenen. 
I år skal vi til Fakse, og vi kører igennem den smukke natur 
på Stevns. 
 
Aftenmøder 
Den sidste torsdag i måneden fra januar til november kan 
man komme til et hyggeligt aftenmøde i afdelingens klublo-
kale på Avedøre Tværvej 15 (lige overfor indgangen til den Gl. 
Avedøre Kaserne). Her kan man få kyndig vejledning om gear 
og tandhjul, dæk og slanger, cykelpåklædning, hvordan og 
hvor man kan tage på ferie med cyklen og meget mere.  
Det koster kun 10 kr. (til dækning af kaffe og kage). 
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Dansk Cyklist Forbund udgiver hvert år et turkatalog med 
datoer og information omkring de arrangementer, der afhol-
des i vores region, og Hvidovre Afdeling er kun en af flere af-
delinger, der holder ture. 
 
Hvad skal jeg sige? 
Tja, jeg er nu en af de heldige, der blev turleder, og derfor 
prøver at gøre dig opmærksom på, at der findes steder hvor 
man, for næsten ingen penge, kan få et stort netværk af dej-
lige venner samtidig med at man oplever Danmarks smukke 
natur, og holder sig slank og i form.  
 
Hvad er Dansk Cyklist Forbund? 
Dansk Cyklist Forbund er til for cyklister.  
Det er dem, der helt ubemærket og frivilligt sørger for, at cy-
kelstierne og cykelruterne rundt omkring i landet bliver ved-
ligeholdt. De har kontakt til politikerne, som beslutter hvor 
cykelstierne, og ikke mindst cykelstativerne bliver placeret. 
De arrangerer kampagner på landsbasis som ”Vi Cykler Til 
Arbejde” om foråret, ABC ”Alle Børn Cykler” skolekampagnen 
og lygtetændingskampagnen i november måned. 
 
Årligt kontingent koster 280,00 kr./person, 
420,00 kr./husstand, og 140,00 kr./pensionist/unge. 
 
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at rekvirere DCF’s turka-
talog med samtlige cykelture i hele Københavns området (det 
er gratis), kan du ringe til undertegnede, eller besøge DCF på 
følgende web-adresse: www.dcf.dk. 
 

Med venlig hilsen 
En glad turleder i Dansk Cyklist Forbund 
Hvidovre Afdeling 
 

Jane Mott 
Albjergparken 1, 15. sal, lejl.1 
2660 Brøndby Strand 
tlf. 43 73 02 53 
e-mail: jm-kjp@post.tele.dk 
 

Hvidovre Afdeling 
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Ny telefoncentral 
 

Ifølge vores kontrakt med Telia skal vi have udskiftet vores tele-
foncentral. Den central vi har nu blev opsat midlertidig, ved an-
læggets opstart, da der var tekniske problemer med den type cen-
tral som det oprindeligt var meningen der skulle sættes op. Telia 
har nu fundet en anden type central, som er prøvekørt adskillige 
steder i Sverige, så vi er sikker på stabiliteten. 
Grunden til, at vi gerne vil have skiftet centralen er: 
♦Den nye telefoncentral kan tilbyde langt flere services udover 
dem vi har i forvejen.( læs mere i næste nummer af Lundexpres-
sen ) 
♦Telia skifter system, ( noget teknisk ) så den gamle central ville 
ikke en gang kunne tilbyde de services vi har nu. 
 
Det koster ikke afdelingen en krone, Telia betaler for både cen-
tralen og for udskiftningen. 
 
For den enkelte beboer betyder det at der vil være 1 dag hvor te-
lefonen ikke virker i dagtimerne. ( 7-16 ) 
 
Nedenunder kan du se hvornår din telefon ikke virker. 
 
Mandag d. 29/3   
Alle telefoner virker. Det kan være, at der nogle gange vil være 
optaget, når du løfter røret for at ringe ud. Prøv igen lidt senere. 
 
Tirsdag d. 30/3  Resenlund 2 til 18 og Daruplund 1 til 9 
 
Onsdag d. 31/3 Daruplund 11 til 27 
 
Torsdag d. 1/4 Daruplund 29 til 61 
 
Fredag d. 2/4 Daruplund 63 til 71 + dem med ekstra 
 telefon nr. 
 
Vi håber ikke det generer alt for meget, og håber på beboernes 
forståelse, så vi kommer gnidningsløst igennem udskiftningen. 
 

Helge
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Ny vejledning om 
opsætning af lundens.net 
Der er nu lavet en revideret udgave af vejledningen om op-
sætningen af lundens.net. og e-mail program. 
Den nye udgave er opdateret, så den dækker styresystemer-
ne: 
Windows 95 – 98 – ME – 2000 og XP. 
Står du og skal have ny computer, eller skal du have instal-
leret nyt styresystem, er du velkommen til at hente et ek-
semplar på afdelingskontoret i åbningstiden. 
 

Helge 

 
 

Fastelavn 
På grund af for få tilmeldin-
ger til tøndeslagning, var vi 
desværre nødt til at aflyse 
arrangementet. Der var til-
meldt under halvdelen af, 
hvad der var sidste år. 
 
Der kan være to grunde til 
dette: Enten er vores arran-
gement ikke godt nok og 
folk finder andre steder, el-
ler der er ingen børn i Lun 
 
 
 
 

 
 
 
 
den, der har lyst til at slå 
katten af tønden mere. 
 
Det vil vi have med, i vores 
planlægning af næste års 
fastelavnsfest. 
 
Skulle der så heller ikke 
være den store interesse for 
næste års fastelavnsfest, af-
lyser vi det helt fra 2006.  
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 



24 

  

 

 
 

Afdelingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

11. maj 
klokken 18:30. 

 
Sæt allerede 
nu kryds i 

kalenderen. 
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Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag + onsdag + fredag kl. 10:00 – 14:00 
Tirsdag + torsdag kl. 10:00 – 16:00 

 
 

 
 

Vær god ved dine fødder 
 

Har du svært ved at få tid hos en fodterapeut? 
 

Så prøv Klinik for Fodterapi i Vallensbæk 
Vallensbæk Stationstorv 37 – Tlf. 61 79 99 97 

 
• Vi har ingen ventelister 
• Handicapvenlig klinik 
• Bus 131, 136, 300s og S-tog lige til døren 
• Gode parkerings muligheder 
• Vi laver også udebehandlinger 
• Sene åbningstider tirsdag og onsdag 

 
Bettina og Mette 

Statsautoriserede fodterapeuter 
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Sadolin Glostrup 
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 

 
 

 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

 

  
Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00 

Lørdag: LUKKET 
Søndag: kl. 8:00 – 18:00 

 
Hver dag – Frisk morgenbrød, 

Aviser, Friske mælkeprodukter, 
Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling og 

meget mere. 
Vi har alt til rimelige priser 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

Leje: Kr. 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. 

 

Ny pris pr. 1. juni 2004: 
Leje: 1.000,00 kr. – Depositum: 500,00 kr. – Rengøring: 250,00 

Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, den 
anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. Ønsker 
man at disponere over lokalerne dagen efter, koster det yderligere 
200,00 kr. i leje. 

 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

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

 

Dage der kan lejes: Mandag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 

Udlejning: 
 

Glenda Jensen 
Telefon 43 53 98 76 

Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredag 
 

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

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Ricky Jørgensen 
 

Tybjergparken 75, 2.mf  2660 Brøndby Strand 
 

℡ 40 46 59 55 
 

Pensionist i Lunden 
 

Har du hørt om ”Ældre-Caféen”? 
Samlingsstedet for pensionister og 
efterlønsmodtagere boende i Daruplund 
og Resenlund. “Ældre Cafeen” er en for-
ening direkte under afdelingsbestyrelsen i 
Lejerbo afd. 157. 
 

Vi er ca. 33 medlemmer, der mødes hver 
torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabsloka-

lerne, Daruplund 71 til hyggeligt samvær, samt ind i 
mellem forskellige arrangementer af enten oplysende el-
ler festlig karakter. 

 

Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimelige 
priser. Kontingentet er 20 kr. pr. måned. 

 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos 
formanden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf., 
Tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net 
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Børnesiden 
Præmierne 

Februar 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Oliver Bostrup 
Daruplund 35 

 
2. præmie / 30 kr. 

Christian Rasmussen 
Resenlund 10 

 
3. præmie / 20 kr. 

Cecilie Eghorst 
Daruplund 17 

 
Løsning: 
Den ”hemmelige” dreng 
var: 
Emil fra Lønneberg 

 
 
 

 
 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i åb-
ningstiden, tirsdag i lige 
uger, mellem kl. 18 – 19. 

 
Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

Februar 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Anders Ramsing 
Daruplund 29 

og 
 

1 fl. Vin:  
Helle Eghorst 
Daruplund 17 

 

Tillykke til de heldige 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

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 
 
 
Langturschaufføren ringer hjem til sin chef: 
- Der er sket det lille uheld at sidespejlet på lastbilen er gået i 
stykker. 
- Det var da ikke så slemt. Bare skift det. 
- Men øhh....lastbilen ligger oven på det. 
 
Fange A: Nå, hvordan er du så havnet her? 
Fange B: Jo, ser du, engang levede jeg som en rigmand. Med 
store biler, dyre middage og smukke kvinder. 
Fange A: Hvad skete der? 
Fange B: Rigmanden meldte sit kreditkort stjålet. 
 
Lille Poul: Vi har fået ny far derhjemme. 
Lille Ida: Hvad hedder han? 
Lille Poul: Svend. 
Lille Ida: Han er god, ham havde vi sidste sommer. 
 
Mor, mor, råber den lille Sofie, der står en fremmed herre ude i 
køkkenet og kysser vores nye stuepige. 
Da hun ser sin moders bestyrtede mine, ler hun højt og råber 
frydefuldt: 
- Aprilsnar. Det er bare far... 
 
Hvor er De romantisk, hr. Sørensen. 
Tænk at De stadig kalder Deres kone for "skat" efter så mange 
år. 
Hr. Sørensen: For at være ærlig, har jeg glemt, hvad hun hed-
der. 
 
Knud: Hvorfor ser du så nedtrykt ud? Lykkedes det dig ikke at 
drukne dine sorger, mens du var på ferie? 
Peter: Nej, hun kunne svømme. 
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Vittigheder 
 
Den gamle mand lå meget syg og fik besøg af sin datter, der 
spurgte: 
- Er der noget, jeg kan bringe dig? Lidt frugt eller 
nogle blomster? 
- Nej, svarede den gamle, - det er for sent med frugt 
og for tidligt med blomster! 
 
- Det er utroligt. I er så dårlige til regning, at 41% af jer ville 
være dumpet. Hvis den sidste prøve havde været en eksamen, 
ja, Ivan hvad siger du? 
- Det kan da ikke passe. Så mange er vi slet ikke i klassen. 
 
Klokken er 4 om morgenen og Knud kommer hjem noget plø-
ret... 
- Hipsh * Hrmf... Hun vil safsutse... stafus... *** sjøreme blive 
shur, at jeg gommer hjem og er * fuld 
Så han bliver enig med sig selv om, at tage sig en gang presset 
citron for at fjerne lugten. Om morgenen, vækker hans kone 
ham med at råbe ad ham:  
- Du er igen kommet hjem fuld som en svin i 
nat, hva'?! 
- Øh... Nej skat :-) hvordan kan du mon tro det? 
- Kanariefuglen i citronpresseren? Den har måske begået selv-
mord? 
 
Præsten ringede til politiet og bad dem fjerne en død gris, der 
lå foran kirken. 
Da politiet ankom var de tydeligvis irriteret over at skulle tage 
sig af en sådan opgave. Den ene af betjentene vrissede ironisk 
til præsten: 
- Det var sørme godt du ringede til os. Det er vigtigt 
for samfundet at vi bruger tid på sådanne opgaver. 
- Ja, jeg skyndte mig også. 
- Jeg troede at I præster magtede selv at tage Jer af døde? 
- Det gør vi også, men først underretter vi eventuelle pårøren-
de. 
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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 afdelings-
bestyrelsen 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 ind-
gangspartier og i opgange!!! 

 

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

lejemålets hoveddør!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok
9 

Formeringsklubben 
Bente Schreiber 
D. 11 

Blok
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok
3 

Hyggestuen 
Reinhard Forslund 
D. 49 

Blok
10 

Klub Adriatic 
Snezana Barbaca 
D. 53 

Blok
5 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 55 

Blok
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok
12 

Lundeklubben 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
8 

Hobbyklubben 2 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok
13 

Club Bacchus 
John Christiansen 
D. 69 

Blok
8 

Lundens Venner 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok
14 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok
9 

Lundens Håndarbejdsklub
Glenda Jensen 
D. 35 

Blok
16 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14 
Formand Leif Refdahl, D. 51 



 

 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
************************************************************************** 

 

Redaktionen: 
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand. 

 

Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2 
Mail: cs@lundens.net 

Bud: Oliver Hansen, Daruplund 69 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navn 

eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 

Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
 

Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 

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

Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
Mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.net 

Næstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61, 1.th 
Mail: hs@lundens.net  

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Best.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35, 2.tv 
Mail: gje@lundens.net 

Best.-medlem: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
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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