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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 
 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 

Her kommer så denne måneds Lundexpres. Jeg håber, at I alle 
har haft en rigtig god påske, selvom vejret godt kunne have 
været noget varmere. 
 
På side 29 er der nyt om vores bustur til BonBon-Land. I år 
bliver det ca. en uge før end det plejer. Vær opmærksom på 
det. 
 
Tak for alle indlæg og de mange løsninger til bladet. 
 
Næste blad udkommer først efter afdelingsmødet den 11. maj. 
 
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 maj. 
Conni 

 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 12. maj kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Vores teknikere er snart 
færdige med at tage forskel-
lige prøver. Der er boret i be-
tonen i hele bebyggelsen, 
Nogle beboere har fået taget 
køkkengulvet op og andre 
har fået skåret hul ind til 
vandføringsrørerne. 
I slutningen af maj skulle 
man gerne være færdig med 
at skrive rapporten om be-
byggelsens tilstand. 
De ting vi drøftede på det 
ekstraordinære afdelingsmø-
de den 4. november 2003, er 
absolut ikke glemt, men bli-
ver taget med i rapporten. 
Afdelingsbestyrelsen valgte 
at stoppe det videre arbejde 
med køkkener og indgangs-
partier, så det kunne komme 
med i rapporten. 
Vi kan kun komme med en 
ansøgning om støtte til reno-
vering/byggeskade, så det er 
vigtigt at alt kommer med. 
Hvis vi opdager nogle skader 
om nogle år, så kan vi ikke 
igen komme med en ansøg-
ning. 
 
Hvis alt går som planlagt, så 
vil der i slutningen af maj el-
ler begyndelsen af juni blive 
holdt et orienteringsmøde for 
beboerne. 

Blomstermarkedet i Lunden 
bliver i år lørdag den 1. maj 
kl. 10:00 til kl. 13:00 på as-
faltbanen mellem blok 5 og 
6. 
Lige efter påske vil der blive 
delt bestillingssedler ud til 
beboerne. 
 
Lejerbo Brøndby holdt ordi-
nært repræsentantskabsmø-
de den 31. marts. Regnska-
bet blev godkendt med et 
overskud på ca. kr. 16.000. 
Formanden Asmus Sørensen 
(afd. 90) ønskede ikke gen-
valg, så org.bestyrelsen fore-
slog undertegnede som ny 
formand. Asmus blev så 
valgt som ny næstformand. 
 
Der er endnu nogle steder 
det ikke har hjulpet, i det 
der stadig er nogle uindpak-
kede "varme" bleer og det der 
er værre i skakterne. 
 
Prøv at tage hensyn til ejen-
domsfunktionærerne. 
 

Mange 
hilsener 
John 
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Der kommer nok nogen og gør 
det for mig. 
 
Gennem den senere tid er 
det blevet mere og mere al-
mindeligt, at folk hensætter 
diverse skrammel / affald i 
kældergangene, og i barne-
vogns og cykelrum. Det er alt 
fra gamle reoler, sofaer til 
fjernsyn og cykelvrag. Hvor-
for folk ikke går over på con-
tainerpladsen med deres af-
fald, ved jeg ikke. Jeg gætter 
på, at det er fordi folk er 
dovne. Man skulle tro at de 
tænker: ”Der kommer nok 
nogen og fjerner det for mig”. 
 
Men vores ejendomsfunktio-
nærer har rigeligt at se til i 
forvejen, og de er absolut 
ikke ansat til at rydde op ef-
ter folk, der ikke gider rydde 
op efter sig. 
 
Desuden kan det jo friste 
svage sjæle med hang til  
tændstikker. 

 
Derfor en opfordring til alle 
dem, der har noget stående: 
 
Skynd dig at få fjernet 
dit affald fra fællesarea-
lerne, for der kommer 
ikke nogen og gør det 
for dig.  
 
Dette gælder også dem, der 
har lejet ekstra kælderrum i 
sikringskældrene. 
 
Husk, at du kan låne en 
trækvogn hos varmemeste-
ren, og containergården er 
åben alle dage mellem kl. 7 
og 22. 
 
Bare husk dit vaskekort, og 
følg skiltene på containerne. 
 

Helge 
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Forkerte oplysninger efter log on. 
 
Som alle nok ved, kan man 
se hvor meget forbrug man 
har haft, når man logger sig 
på nettet. Som noget nyt får 
man nu også oplyst, hvor 
meget man skal betale for 
denne måneds forbrug. 
 
Dette gælder bare ikke for 
os i Lunden. 
 
Vi afregner stadig efter det 
gamle system: 
 
Det koster kr. 60,00 pr. 
måned med 60 MB op- og 
download pr. mdr. 
 
Op- eller downloader du 
mellem 60 MByte og 340 
MByte betaler du 50 øre pr. 
MByte, dog max. kr. 200,00 
pr. måned. 
 
Op- eller downloader du 
mellem 340 MByte og 4000 
MByte betaler du stadig kun 
kr. 200,00 pr. måned. 
 
Op- eller downloader du 
mere end 4.000 MByte (4 
Gb.) så koster det 10 øre pr. 
MByte. 
 

Hvis du har brug for mere 
Op- eller download, skal du 
selv købe mere tid på: 
http://www.flexrate.dk/ 
 
Kun ved merkøb bliver din 
regning over 200 kr. pr 
måned. 
 
For alle ”normale” Stofa 
kunder gælder den nye pris, 
og derfor står prisen på 
skærmen, desværre også 
hos os ” unormale ” kunder. 
Ifølge Stofa, er det teknisk 
ikke muligt, at vi her i Lun-
den ikke får dette oplyst el-
ler endnu bedre, at vi fik 
oplyst den for os rigtige pris. 
 
Derfor, glem alt om priser, 
det er vores priser der 
gælder. 
 

Helge 
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Falske e- mails med virus i. 

Der har i den sidste tid floreret flere og flere falske e-mails. 
 
Med falske e-mails mener jeg, at mailen ikke er fra den man 
tror. Der kan for eksempel stå i afsenderfeltet, at den kommer 
fra Afdelingskontoret – John eller jeg, men også alle mulige 
andre. Det er bare ikke os der har sendt nogen mail. Som regel 
finder man hurtigt ud af det, da teksten er skrevet på engelsk, 
og hvem regner med at vi skriver på engelsk. 
 
Det der gør det slemt er, at alle disse filer er virusbefængte, og 
hvis man åbner disse filer, bliver ens computer med det sam-
me inficeret. 
 
Hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre, at sende mails i 
andres navn (med andres e-mail adresse) ved jeg ikke, men 
dem der har lavet disse vira er i hvert fald skrappe.  
 
Derfor:  
 

ÅBEN ALDRIG EN VEDHÆFTET FIL, HVIS DU IKKE ER 100 % 
SIKKER PÅ HVAD DEN INDEHOLDER, OG AT VEDKOMMENDE 
VIRKELIGT HAR SENDT DIG EN FIL. RING EVT. OG SPØRG.  
 
KØB ET ANTIVIRUSPROGRAM SÅ HURTIGT SOM MULIGT. 
Der er mange forskellige virusprogrammer, hvilke der er bedst 
ved jeg ikke, men kan da nævne: Norton Antivirus - Kaspersky 
antivirus, Panda Antivirus - McAfee Antivirus  
 
Både på kontoret og hjemme bruger vi Norton Antivirus, og er 
meget tilfredse med den. Vi fanger dagligt adskillige mails med 
virus. (Derfor ved vi, at vi ikke har virus på vores computere). 
 
Læs mere om virusadvarsler her: www.stofanet.dk 
 
Her kan du køre onlinescan: www.virus112.com/ 
 

Helge 
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Læserbrev: 
Vi der har hunde, løber 
rundt med poser og samler 
op efter dem. Det skal ikke 
genere andre mennesker, at 
vores hund har ”efterladt” 
noget. Ingen kan vel lide at 
træde i en hundelort? 
 
Men jeg bryder mig nu heller 
ikke om at træde i en heste-
lort, selv om det er god gød-
ning. 
Derfor kan jeg heller ikke 
forstå, at det ikke bliver fjer-
net. Der er jo bare tale om 
en skovl, og så op i busken 
med det, rent gødning---- nå 
det er nok heller ikke så 
godt, for så vokser beplant-
ningen jo bare og så skal der 
fjernes ukrudt samt beskæ-
res, men væk skal det, så 
man ikke skal fortage slalom 
gennem hestelorte. Disse 
ekskrementer har nu hen-
lagt i 3 uger pt. den 10 
marts. 
 
Så kommer vi til parkerings-
pladserne. 
En bil kan lække olie, men 
den, eller de, skal ikke gøre 
det konstant. Man er smurt 
ind i olie, samt ens hund, 
hvis man da tillader sig at 
krydse visse parkeringsplad-
ser. Hvem skal fjerne det? 

Ja, jeg mener jo, at ejeren 
må, når det er et konstant 
problem. 
 
Et eller andet sted syntes jeg 
vi må stå sammen om, at 
visse ting bør have en vis 
standard, og ikke udvikle sig 
til et Spanien for 40 år si-
den, eller et Kosovo, pt. iflg. 
min mand, der har været 
der. 
 
Har vi ikke alle sammen et 
ansvar? Jeg føler, at mange 
tænker: ”Det betaler vi for, 
hvad rager det så os.” For 
mig er det proletar mentali-
tet. 
Jeg håber, at vi får et rent og 
pænt forår. Vi må alle hjælpe 
lidt til. 
 

Connie Kracht 
D 49 
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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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Hærværk i 
opgang 
En søn af en beboer i en op-
gang har "pyntet" på de ny-
malede vægge i opgangen. 
Da malingen ikke havde nået 
at hærde, kan det ikke fjer-
nes og derfor skal opgangen 
males igen. Det vil koste kr. 
22.000 kr., som den pågæl-
dende drengs familie kom-
mer til at betale. Da der har 
været andre med til "maleri-
et" og der er uenighed om 
hvem der skal betale hvad, 
er sagen overdraget til Politi-
et, som nu må rede trådene 
ud.  
Når det er muligt for Lejerbo 
at rejse erstatningskrav 
overfor beboeren, skyldes det 
at årvågne beboere i opgan-
gen så, at der blev malet og 
valgte at meddele dette til os.  
Det sidste er vi meget glade 
for er sket, - ikke kun fordi 
vi kan rejse kravet og spare 
på forsikringen -, men fordi 
beboerne "fik nok" og an-
meldte det skete. Det bety-
der, at vi nu er begyndt at 
stå sammen om at Værne 
om vores nye bebyggelse og 
det synes vi er værd at glæde 
sig over. Et godt eksempel til 
efterfølgelse. 

   Månedens 
  Avisudklip 
  

af H.F. 
 

Fetish-drab 
 

KUALA LUMPUR: En malay-
sisk mands kvindeundertøjs-
fetish, endte med at blive 
hans endeligt, da han kom 
op at slås med en ligesindet, 
om en pose med stjålne bh’er 
og trusser. 
 
Malaysisk politi oplyser, at 
de to venner var kommet op 
at slås på grund af en pla-
sticpose med undertøj, der 
var stjålet hos en nabo. Si-
tuationen kogte over, og det 
endte i mord på den 51-årige 
M. Priasamy. 
 
Politiet arresterede derpå en 
21-årig mand for at have til-
delt sin ven flere dødbrin-
gende slag i hovedet. 
 
 
 
 
            
 
 
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 
12. maj 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     
12. maj 2004 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________ 
 
Adresse:______________________

Held & 
lykke
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 3/2004 
tirsdag den 2. marts 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. 
1-3 Forslag om sammenlægning af pkt. 3-4-5 til ”udvalg”: 

Blev godkendt. 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Ansøgning om tilskud fra aktivitetspulje. I forbindelse 

med Lejerbos 60 års fødselsdag er det besluttet at gen-
åbne Lejerbos aktivitetspulje. Den er denne gang på 1 
mio. kr. Vi kan højst få 10.000 kr. pr. år – alt efter ak-
tivitetens omfang. Afdelingen har fået bevilliget kr. 
10.000, som bruges med kr. 2.500 til BonBon-Land, 
kr. 2.500 til Ældre-Caféens skovtur og kr. 5.000 til 
Lundedagen. 

 
Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet 
3-1 Telefoncentral udskiftes i uge 14. Ingen beboere bliver 

uden telefon  mere end 8 timer. Det forsøges udført 
med så lidt gene som muligt. 

3-2 Internet – server er flyttet. Der har været en del pro-
blemer. Hvis der fortsat er problemer, skal man ringe 
til Stofa-net i Horsens. 
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Pkt. 4 Hobbyrum/Kælderrum 
4-1 Tørrerum er udlejet til beboerne på ventelisten. 
 
Pkt. 5 Husdyr 
 Intet 
 
Pkt. 6 Kontorvagter 
6-1 Kontorvagt den 17. februar 2004. Vagtskema blev gen-

nemgået. 
6-2 Kontorvagt den 13. april 2004 – Birthe  
6-3 Kontorvagt den 27. april 2004 – Preben 
 
Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser 
7-1 Afdelingsmøde den 11. maj 2004. Forslag til indkaldel-

se blev gennemgået. 
7-2 Kursus den 20.-22. februar 2004 på Bornholm var til-

fredsstillende. 
7-3 Fastelavn blev aflyst, da der ikke var tilstrækkelig med 

tilmeldinger. Vi prøver igen næste år. 
7-4 Repræsentantskabsmøde Lejerbo Brøndby bliver af-

holdt den 31. marts 2004 hos os. Hele bestyrelsen del-
tager. 

7-5 Møde med andre afd. under Frederiksberg bliver af-
holdt den 24. marts 2004. Helge og John deltager. 

7-6 Referat fra Lejerbo Brøndbys organisationsbestyrel-
sesmøde den 15. oktober 2003. SFO i Resenlund er op-
sagt af kommunen pr. 31. dec. 2004. 

7-7 Referat fra Lejerbo Brøndbys organisationsbestyrel-
sesmøde den 27. januar 2004. Der vil blive udsendt 
retningslinier til håndværksfirmaer vedr. administrati-
on af regninger. 

7-8 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde den 26. ja-
nuar 2004 blev taget til efterretning. 

7-9 Referat fra De 9 møde den 9. feb. 2004. Herunder blev 
der også behandlet aktiviteter for Børnenes rejsebu-
reau. Der var 23 tilmeldinger til skituren, heraf 7 børn.
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 Generalforsamling holdes den 8. marts. 
 I De 9 har man også drøftet muligheden for ansættelse 

af en opsøgende medarbejder til de utilpassede unge. 
Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at det er en 
kommunal opgave, dog kan afdelingen godt gå ind og 
støtte ordningen med et beløb. 

7-10 Referat fra Hjemmesideforeningen den 29. januar 2004 
blev taget til efterretning. 

7-11 Indbydelse til BL kredsmøde, 9 kreds den 15. marts. 
7-12 Nyhedsbrev fra BL indeholdt en imagekampagne vedr. 

salg af boliger. 
7-13 Inspirationskatalog for Brøndby Strand Parkerne inde-

holdt helhedsplan fra Landsbyggefonden. 
 
Pkt. 8 Varmemestersager 
8-1 Renovering. Tidsplanen er ændret 14 dage p.g.a. be-

tonprøverne. Afdelingen får ros for en velholdt og vel-
vedligeholdt ejendom. Der uddeles et informationsbrev 
til beboerne ultimo april måned. 2 tilbud fra Info TV 
kanal er indhentet. Det blev besluttet at acceptere det 
fra Scala Media. TDC kontaktes for eventuel beliggen-
hed af kabler, hvorefter Info-kanalen sættes i gang. 

8-2 Legepladser – referat fra legepladsudvalgets møde den 
25. februar. Legepladserne ser generelt pæne ud. En-
kelte ting skal udbedres og et legeredskab skal skrottes 
på den store legeplads ved Resenlund. Legepladsen om-
lægges, så den bliver mere funktionel for funktionærer-
ne at holde. Nyt legeredskab opsættes senere. Mogens 
indhenter et overslag på reparationer m.m. 

8-3 Traktorskur ønskes overdækket, så der kan påfyldes 
benzin til traktor fra en beholder i stedet for at hente 
10 l ad gangen på en tank. Der afholdes møde den 17. 
marts i Teknisk Forvaltning. 

8-4 Betalingssystem i vaskeriet + kaffeautomat. Betalings-
systemet er opsat. Kaffeautomaten bliver nedtaget. Der 
var kun solgt 824 kopper på et år. Mogens stiller en 
kande kaffe ind til morgenholdene. 
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8-5 Bygningsforsikringspræmierne er steget igen. Der ind-
føres en selvrisiko på 2.449 kr., og præmierne stiger 
med 9 % pr. 1. juli 2004. 

8-6 Skrænt mod Maglelund er godkendt overtaget af Tra-
nemosegård på Kommunalbestyrelsesmøde den 11. fe-
bruar 2004. 

8-7 Varmefordeling (Preben). Der er lavet opgørelse over 
rumfangsberegning i m3. Der arbejdes videre med sa-
gen. Brøndby Fjernvarmes beregninger fra 1987 er ren-
skrevet. 

8-8 Opgangen i D.69. Beboerne er tilskrevet om at fjerne 
diverse sko, affald m.m. fra opgangen. Vi vil syne op-
gangen igen snarest. 

8-9 Fyrretræer ved blok 4. Vi afventer svar på beboernes 
brev til Lejerbo. 

 
Pkt. 9 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 10 Ansøgninger 
 Ingen. 
 

 Næste møde er tirsdag den 6. april 2004. 
 

 Refereret ved Birthe Ketterle 
--------------------------------------------------------- 
 
 
 
”Hallo, er det alarmcentralen?” 
”I må hjælpe mig. Min svigermor vil springe ud af vinduet, og 
jeg kan ikke få det op”! 
 
"Peter! Hvorfor kommer du først nu?" 
"Jeg faldt ud af vinduet fra 3. sal." 
"Det kan da ikke tage to timer, hva'?" 
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Modernisering af badeværelse, finansieret ved op-
tagelse af lån i ejendommen og betalt ved en forhø-
jelse af huslejen i 15 år. 
 
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 momsregistre-
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 pe-
riode. 
 
Ansøgningsperiode: 1-31 maj (af hensyn til låneomkostnin-
ger/administration). 
 
Der fastsættes et max. beløb på kr. 5.000.000 som afdelin-
gen 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 afleveret til varmemesteren/afdelingsbe-
styrelsen, som videresender papirerne hertil med evt. be-
mærkninger til projektet fra afdelingsbestyrelse/varmeme-
ster. 
 
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 var-
memesteren har godkendt arbejdet. 
 
Arbejderne skal være færdige tre måneder efter, at godken-
delse 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. 
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13

Forbrug for grønt regnskab 
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Oversigt over forbrug i Lunden 
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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 

Fast modtager – nummeret 
ringes automatisk op, når 
røret løftes, og du ikke ind-
taster et nummer inden 5 
sekunder. For at ændre 
modtagernummeret gøres 
som ved aktivering 

*53* nummer 
# ℡ #53# ℡ 

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

*67* nummer 
# ℡ #67# ℡ 

Vækning – Ringer dig auto-
matisk op inden for det næ-
ste døgn på det ønskede 
tidspunkt. 

*55* ttmm# 
℡ 

(ttmm er 
tidspunktet 

for vækning i 
timer og mi-

nutter 

#55* ttmm# ℡
(afbestiller en 
bestemt væk-

ning). 

#55* ttmm# ℡
(afbestiller alle 

vækninger). 

Skjul nummer – Så kan du 
undlade at få vist dit num-
mer i forbindelse med det 
aktuelle opkald. 

*31* nummer
Er altid til-
gængelig 

Banke på – du hører at nog-
le forsøger at ringe dig op 
mens du taler med andre 

*43# ℡ #43# ℡ 

 
 
 
 
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. 
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Tjeneste Kommando
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 ori-
ginale kald 

R”0” 

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

Man kan opretholde det originale kald og træk-
ke det nye kald ind.  R ”2” 

Herefter kan man vælge at terminere det origi-
nale 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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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53    Fax  43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net    www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

Fra Afdelingsbestyrelsen, afd. 157 
 28. marts 2004 
Til beboerne i 

Daruplund / Resenlund 
 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 11. maj 2004 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2002 – 30. september 2003 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2004 – 30. september 2005 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Formand: John Frimann 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen 
  Bestyrelsesmedlem: Preben C. Hansen 

 b. Bestyrelsessuppleant: Gurli Ibsen 
  Bestyrelsessuppleant: Erik Ilsvard 
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen 
   Jette Truesen 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen 
 
9. Eventuelt 
 

Evt. forslag skal være afdelingsbestyrelsen (afdelingskontoret), Daruplund 29, st. 
i hænde senest tirsdag den 27. april 2004. 

 
Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 

p.b.v. John Frimann
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Boligselskabernes landsforening 
Ekstraordinær kongres 
””””””””””””””””””””

Boligselskabernes Landsfor-
ening havde indkaldt til 
ekstraordinær kongres i 
Odense lørdag den 27. 
marts 2004. 
 
Hovedpunktet på dagsorde-
nen var et forslag om æn-
dring af BLs vedtægter, så 
kongressen bortfaldt og i 
stedet bliver det et repræ-
sentantskab, der træder i 
stedet. – En stor debat var 
gået forud og det endelige 
forslag til kongressen havde 
taget ønsker fra debatten i 
kredsene med i det endelige 
oplæg. 
Denne forudgående debat 
viste en vilje til at forny 
strukturen og samtidig 
hermed BLs daglige arbejde. 
Til kongressen var frem-
mødt 1224 stemmeberetti-
gede og i den lange debat ef-
ter formandens indledning 
havde 35 ordet. 
 
FSB-bolig havde indsendt 
ændringsforslag til det ud-
sendte vedtægtsforslag, og 
det drejede sig bl.a. om valg 

af BLs bestyrelse, hvor FSB 
mente, at det forhold, at det 
nye repræsentantskab som 
øverste myndighed kun 
kunne vælge formand og 
næstformand, mens øvrige 
bestyrelsesmedlemmer var 
alle kredses formænd og 
næstformænd og det kunne 
risikere at efterlade repræ-
sentantskabet i et beslut-
ningstomrum”. - Derfor øn-
skede de, at en betydelig del 
af bestyrelsen blev valgt til 
deres bestyrelsesarbejde af 
repræsentantskabet. – Dette 
skulle ikke ske ved en udvi-
delse af bestyrelsen, men 
ved en tilsvarende reduktion 
af antallet af kredsvalgte.  – 
Dette forslag fik efter debat-
ten ikke den fornødne op-
bakning på kongressen.  
 
Da tiden var inde til af-
stemning om ændringen, 
var der 786 stemmer for og 
304 imod i den skriftlige af-
stemning, hvilket betyder, 
at de kongresser, der hidtil 
har været afholdt hver 3. år 
nu afløses af et repræsen-
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tantskab på omkring 200 
stemmeberettigede, der mø-
des hyppigere og som kan 
indkaldes med et kortere 
varsel og for ikke at miste 
kongressernes funktion som 
netværksskabende samar-
bejds- og kontaktforum for 
BL.s medlemmer bliver det 
således, at der arrangeres 
landsdækkende aktiviteter, 
f.eks. ved almene boligdage, 
udstillinger, besigtigelsestu-
re og kombinationer heraf. 
 
Herudover bestyrelseskonfe-
rencer for organisationsbe-
styrelsesmedlemmer og dis-
se skal indholdsmæssigt 
have et aktuelt indhold og 
gerne udfordrende indhold 
af høj kvalitet. – De skal af-
holdes én gang om året på 
en større kursusejendom. – 
Konferencerne skal give del-
tagerne mulighed for inspi-
ration til det hjemlige besty-
relsesarbejde både fra kon-
ferencens faglige indhold og 
fra kontakten med øvrige 
deltagere. 
 
Repræsentantskabet bliver 
BLs øverste myndighed og 
består af de valgte kredsre-
præsentanter samt BL.s be-
styrelse. Valgperioden for 
kredsrepræsentanterne bli-

ver 2 år (nu 3 år) og valgene 
sker i lige år. 
 
Repræsentantskabet vælger 
formand og næstformand 
for BL. s bestyrelse og be-
styrelsen består desuden af 
alle kredsformænd og næst-
formænd. Derudover vælger 
medlemmer med mere end 
10.000 lejligheder 5 besty-
relses-medlemmer. BLs 
medarbejdere vælger 1 med-
lem.  
 
Umiddelbart efter beslut-
ning om nye vedtægter blev 
følgende vedtaget ved 
håndsoprækning med stor 
opbakning fra de delegere-
de: 
 
Beslutningsforslaget om 
indholdet i et nyt og styrket 
repræsentantskab, hvor der 
kort sagt skal være et mere 
dynamisk og indholdsrigt 
arbejde i repræsentantska-
bet. 
 
Beslutningsforslag om nye 
landsdækkende aktiviteter, 
hvor almene boligdage og 
bestyrelseskonferencer ind-
går. Boligdagene foreslås fo-
reløbig afholdt hvert andet 
år. 
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Beslutningsforslag om BL.s 
fremtidige arbejde, herun-
der sekretariatet, som skal 
udvikles, så det bevidst og 
målrettet reflekterer på den 
virkelighed, at det er en or-
ganisation med 2 primære 
fokusområder. – Det skal 
være en professionel bran-
cheorganisation, der vareta-
ger boligorganisationernes 
interesser og samtidig skal 
den udvikle rollen som pa-
raplyorganisation for et be-
tydeligt antal aktive bolig-
folk med henblik på at støt-
te en fortsat udvikling af 

beboerdemokratiet og bolig-
organisationernes politiske 
ledelser. – De 2 fokusområ-
der skal understøtte og 
supplere hinanden. 
 
Beslutningsforslag om eva-
luering af ændringerne i 
2006, hvor det vurderes, om 
strukturen er tidssvarende 
og om BL.s arbejde og ser-
vice lever op til medlem-
mernes forventninger. 
 

Refereret af 
Frederik Bøgeskov. 

 

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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Artikel fra bladet FSB-beboeren 

Forsikringsforbehold 
over for vandskader  
 
Det er så nemt, bare et tele-
fonopkald og vips, så står 
leverandøren med din opva-
skemaskine eller din va-
skemaskine. 
 
Og den er nem at tilslutte - 
den skal bare have vand fra 
vandhanen i køkkenet eller i 
badeværelset. Det er nemt. 
I folkemunde er den dømt 
“leasy-modellen”.  
 
Men det har vist sig, at 
mange af disse “installatio-
ner” forvolder vandskader. 
Og forsikringsselskaberne 
tager forbehold over for 
dem. Det vil sige, de tager 
forbehold over for ikke-
lovlige vandinstallationer. 
Der er nemlig regler for, 
hvordan man skal installere 
sin vaske- og opvaskema-
skine. Følges reglerne ikke, 
så er der ingen erstatning, 
hvis skaden sker. Og det gør 
den altså i mange tilfælde, 
på grund af den utilstræk-
kelige og ulovlige installati-
on. 
Derfor skal du sikre dig, at 

dine maskiner er lovligt in-
stalleret, ellers kommer du 
til at betale for de skader der 
opstår. 
 
Og det gælder både skader 
på din egen og på andres lej-
ligheder, der er blevet vand-
skadet, som følge af din ulov-
lige installation. 
 
Gør sådan 
En maskine, der bruges til 
vask eller opvask skal tilslut-
tes med: 
 
* en separat vandhane (ikke 
eksisterende armatur over 
køkken- og håndvask) med 
tilbageløbs-ventil, der for-
hindrer, at snavset vand lø-
ber tilbage i vandforsynings-
systemet fra vaske- eller op-
vaskemaskinen 
 
* et “aquastop”, der monteres 
på den separate vandhane, 
og som lukker for vandtil-
førslen til maskinen, hvis der 
sker brud på slangen mellem 
vandhanen og maskinen  
* en bakke under maskinen 
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således, at man foran, under 
maskinen, kan se om der 
evt. er utætheder, hvor van-
det ellers ville være løbet 
ned bag maskinen (dette 
gælder dog kun i rum, hvor 
der ikke er gulvafløb) 
 

* en selvstændig afløbstil-
slutning til en vandlås un-
der køkken- eller håndvask 
(ikke bare afløbet op i køk-
kenvasken eller håndva-
sken) 
 

Hertil kommer et krav om, 
at installationen skal udfø-
res af autoriseret VVS-in-
stallatør og meldes til Regi-
onskontoret. Desuden skal 
varmemesteren syne instal-
lationen. 
 

Til salg 
Barnecykel 12", gul, lilla og 
hvid med dukkesæde: 300 kr. 
 

Blebadedragt str. 1 år, pink 
og gul-orange sommerfugle, 
med flæse ved hofte:50 kr. 
 

Blebadedragt str. 2 år, lilla, 
grøn, gul, orange og flæse ved 
hofte: 50 kr. 
 

Blebadebuks str. 1-2 år, lyse-
rød-gul-grøn-blå: 50 kr. 
 

Ring til Jeanette 
tlf. 43 54 98 02 

Blomstermarked 
Lørdag den 1. maj, kl.:10:00 
– 13:00, på asfaltbanen mel-
lem blok 5 og 6. I tilfælde af 
regnvejr, er der afhentning 
af blomster fra barnevogns-
rummet, D. 27, altansiden. 
 
Bestillingsseddel omdeles til 
beboerne efter påske.  
 
Evt. spørgsmål, kan rettes 
til: Palle Bengtsson, på mo-
bil: 40 94 14 95, eller under-
tegnede.  
 
Medbring noget at køre 
blomsterne hjem på. 
 
Der vil være mulighed for 
hjælp til hjembringelse for 
kr.: 20,00. 
 
Den udfyldte bestillingssed-
del, afleveres på kontoret 
senest søndag den 25. april 
i brevsprækken. 
 
Vi håber, at mange vil be-
nytte sig af denne mulighed, 
for, at købe blomster til al-
tanen. 
 

Med venlig hilsen 
John Frimann 

Tlf: 43 54 00 30 
Mobil: 29 72 00 30 
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  BonBon-Land   
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 14. august. 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten klokken 
9:00 og vi kører fra BonBon-Land klokken 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Billetpriser: Voksne kr.: 90,00 Børn kr.: 50,00 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 
Tirsdag den 22. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 3. august fra klokken 18:00 – 19:00 
 
Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dage-
ne, kan I forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenståen-
de slip. Læg den i en kuvert sammen med penge for billetter 
og smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger vi 
for, at I får leveret billetterne så hurtigt som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
________ Voksenbilletter á 90,00 kr. = ____________ 
 
________ Børnebilletter á 50,00 kr. =   ____________ 
 
Vedlagt i denne kuvert:        I alt kr.: ____________ 
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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 

Marts 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Maria Dornø 
Daruplund 53 

 
2. præmie / 30 kr. 
Phanthtp Banyen 

Daruplund 39 
 

3. præmie / 20 kr. 
Sebastian Jensen 

Daruplund 33 
 

Løsning: 

 
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 

Marts 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Kirsti Jantzen 
Daruplund 15 

og 
 

1 fl. Vin:  
Marjun Reines 
Daruplund 9 

 

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 
 
Hørt på værtshuset. 
- Nej, du, livet er ikke nemt med fem døtre og endnu ikke en 
eneste svigersøn. 
- Hvad så med mig, med en datter og ni svigersønner! 
 
Hos personalechefen. 
- og hvor længe var De så der, hvor De var sidst ? 
- Tolv år 
- Og, hvorfor forlod De stedet ? 
- Jeg blev benådet. 
 
Mor, jeg er 17 år nu. Jeg vil altså have lov til at bruge make-
up og gå med BH. 
- Et nej er et nej, Ole. 
 
I retten: 
"Ok Frue... Deres mand er kommet til skade. Hvordan?" 
- "Jeg kastede tomater på ham." 
- "Kun tomater? Hvordan kan han så være så ilde tilredt, som 
han er?" 
- "Ja ok... dåsetomater." 
 
En lastbilchauffør stopper for rødt lys. Bag ham stopper en bil 
og en blondine hopper ud, går hen til chaufføren og siger: 
”Hej jeg hedder Grete, og din last løber ud”. 
Chaufføren ryster på hovedet og kører videre da det bliver 
grønt. Ved næste lyskryds gentager hele situationen sig, og 
chaufføren kører lettere irriteret videre. Da blondinen for tredje 
gang kommer hen til chaufføren ved næste lyskryds, åbner 
han døren og siger: 
”Hej jeg hedder Hans. Det er vinter og jeg kører med salt!!” 
 
En kvinde gifter sig med en mand og forventer at han bør 
ændre sig! MEN DET GØR HAN IKKE!  
En mand gifter sig med en kvinde og forventer hun ikke bør 
forandre sig! MEN DET GØR HUN! 
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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 
Tlf. 43 54 00 30 • 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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