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Redaktørens side 
 

Velkommen tilbage fra ferie. Håber, I alle har haft en god ferie, 
trods vejret. Sommeren var jo hurtig forbi. Nu kan vi så håbe 
på et langt varmt efterår. 
 
Der var desværre ikke plads til vittigheder, i dette nummer af 
Lundexpressen. I må have dem til gode til næste gang. 
Specielt tak til Jeanette, som flittigt har sendt en masse. De 
skal nok blive brugt. 
 
Også tak til dem der sender indlæg, løsninger osv. Uden jer, 
var bladet meget tyndt. 
 
Rigtig god fornøjelse med september nummeret og på gensyn 
til oktober.  
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende dem 
som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 
P.S.: Husk at overholde deadline, så er du sikker på at det 
kommer med i førstkommende nummer af bladet.  
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 

Næste deadline: 
Onsdag den 6. oktober kl. 16.00 
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Johns klumme 
Det har ikke været så god en 
sommer, men det er mit ind-
tryk, at mange har brugt al-
tanen flittigt. 
 
Igen i år havde vi igen altan-
konkurrence. Sommerens 
vejr havde haft stor indfly-
delse på altanernes udseen-
de, men der var dog en del 
beboere, der havde gjort me-
get ud af altanerne. Og 
dommerkomitéen kom på en 
svær opgave. Læs mere på 
side 7. 
 
Atter var der mange, der tog 
med på tur til BonBon-Land 
i august måned. Vejret var 
rigtigt godt, og børnene hav-
de en god dag. 
Læs mere på side 20. 
 
Vi havde jo et ekstraordinært 
afdelingsmøde den 8. juni 
hvor vi fik en formel tilladel-
se til at arbejde videre med 
helhedsplanen og indsende 
den til Landsbyggefonden. 
Planen er nu indsendt til 
Landsbyggefonden. Den er 
på ca. 600 sider. Hvis der er 
beboere der har lyst til at se 
og læse den, så er man vel-
kommen til at komme ned 
på afdelingskontoret i kon-

tortiden. 
Vi har atter haft et indflyt-
termøde den 24. august 
2004. Der var 23 nye lunde-
beboere der var mødt frem til 
en god og informativ aften. 
Det er en virkelig succes, 
hvor både de nye beboere og 
afdelingsbestyrelsen fik no-
get med hjem. 
 
Vores dispensation for var-
memålere er ved at udløbe, 
og vores administration har 
indsendt ansøgning om ny 
dispensation til Brøndby 
Kommune. 
 
Vi skiftede vores ventilatorer 
på loftet i november 2003. Vi 
har løbende holdt øje med 
strømforbruget, og efter 8 
måneder, har vi sparet 
67.272 KWh, hvilket er ca. 
8.400 KWh pr. måned. Det 
giver en årlig besparelse på 
ca. kr. 160.000. Det giver en 
tilbagebetalingstid på ca. 4 
år for investeringen, og der-
efter er der en reel besparel-
se for afdelin-
gen. 
 
Mange hilsener 

John 
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Nyt Antenneanlæg 
 
Som de fleste nok ved, blev 
det enstemmigt vedtaget på 
det ekstraordinære afde-
lingsmøde den 8. juni, at vi 
skulle tage mod TDC Kabel 
TV tilbud om idriftsætning af 
vores nye antenneanlæg. 
 
Det betyder, at vi, når det 
nye anlæg er klart, skal bru-
ge de antennestik, der blev 
monteret sammen med det 
nye telefon- og dataanlæg, 
henne ved døren ud til gan-
gen. 
 
Det betyder også at vi så selv 
skal vælge hvilken pakke vi 
vil kunne modtage (og betale 
for). 
 
Som standard har alle lejlig-
heder den lille pakke, som 
betales over huslejen. 
 
Håndværkerne starter snart 
med at forbinde alle kabler-
ne, men de skal ikke ind i 
lejlighederne, og det gamle 
anlæg virker hele tiden, 
mens de laver det nye anlæg. 
 
Vi forventer, at det nye an-
læg bliver klar i løbet af ok-
tober måned. 
Alle lejligheder får brev fra 

TDC Kabel TV, med en ku-
pon hvor man anmodes om 
at oplyse, hvilken pakker 
man ønsker. Denne kupon 
skal så sendes tilbage til 
TDC Kabel TV, som sørger 
for, at de rette pakker kom-
mer til de rigtige lejligheder. 
Hvis man ikke returnerer 
kuponen, får man kun den 
lille pakke, indtil man selv 
kontakter TDC Kabel TV for 
ændring af pakkevalg. Det 
samme gælder, hvis man se-
nere ønsker at skifte til en 
anden pakke. Det koster ik-
ke noget at skifte til en stør-
re pakke, men det koster kr. 
299,00 hvis man senere skif-
ter til en mindre pakke. 
 
Læs meget mere om pakker-
nes indhold, og pakkeskift 
på tekst-tv på TDC Kabel 
TVs Infokanal. 
 

Med venlig hilsen 
Helge Sparlund 
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Varmepenge 2003 – 2004 
I slutningen af juli kom der 
brev fra Lejerbo om varme-
penge. Der ville komme var-
mepenge retur, godt nok lidt 
mindre end sidste år.  
 
Der har været varme på op-
gangene fra 1. november 
2003 til 1. marts 2004. 
 
Der er forskel på om man 
har badekar eller kun brus. 
 
Nedennævnte beløb er, hvis 
man har boet hele året for 
varmeregnskabet. 
 
Lejligheder med badekar: 
 
2 værelse ............. kr. 390,20 
 
3 værelse ............. kr. 875,65 
 
4 værelse .......... kr. 1.014,95 
 
5 værelse (lille).. kr. 1.218,25 
 
5 værelse (stor) . kr. 1.228,40 
 
Lejligheder uden badekar: 
 
2 værelse ............. kr. 535,65 
 
3 værelse .......... kr. 1.021,10 

4 værelse ..........kr. 1.160,40 
 
5 værelse (lille)..kr. 1.363,65 
 
5 værelse (stor) .kr. 1.373,80 
 
Såfremt der er spørgsmål, så 
er man velkommen til at 
kontakte afdelingsbestyrel-
sen eller varmemesteren. 
 

Hilsen 
John 

 
 
 
 

Sikringsrum 
Vi får stadigt nye beboere og 
vi skal gøre opmærksom på, 
at man for kr. 40,00 – 70,00 
kan leje et kælderrum i 
sikringskælderne. 
 
Sikringskælderne er belig-
gende i blok 5, Daruplund 
21 og i blok 14, Resenlund 
14. 
Man kan henvende sig på 
afdelingens kontor Darup-
lund 29, og blive skrevet på 
venteliste. 

John
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Stavgang i Brøndby Strand 
 
Entusiasmen er stor hos de 
mellem 25-30, der er mødt 
op. Det er muligt at låne 
stave, men allerede nu har 
mere end 20 valgt at købe 
deres egne. Hurtigløberne 
kommer op foran og har 
virkelig fart på, jeg danner 
bagtrop i et mere adstadigt 
tempo. Solen skinner fra en 
skyfri himmel. Instruktøren 
retter når nogen får sat sta-
vene forkert. Det er sjovt, 
man får snakket med nogle 
nye mennesker og der er 
plads til alle. 
 
Det er sundt at bevæge sig 
får vi så tit ad vide og vi ved 
det godt, men det kan være 
svært at komme af sted. Der 
sker hele tiden nye tiltag 
inden for sport og det store 
hit for tiden er stavgang. 
Som man kan se på bille-
derne har man stave, som 
når man står på langrend, 
skiene er bare skiftet ud 
med gummisko. Det giver 
sved på panden og alle kan 
være med – også de svage-
ste. 
 
Der er allerede nu planer 

om at lave en forening og i 
den sammenhæng starte et 
aftenhold for alle de, som er 
forhindret i at komme om 
dagen. Nogle af de aktive 
beboere skal uddannes som 
hjælpe instruktører og der-
med kunne lære de nye den 
rigtige teknik. 
 
Stavgang er sjovt og alle 
kan være med! Kom ned og 
prøv det. Vi mødes foran ze-
bracontaineren på Esplana-
debunden mellem Tranum-
parken og centeret hver 
tirsdag kl. 9.30 
 
Der holdes stiftende gene-
ralforsamling mandag d. 20. 
september kl. 10.00 i Per-
len, Hallingparken 5. Dags-
orden kan rekvireres hos 
undertegnede. Alle er vel-
komne. 
 
Du er altid velkommen til at 
kontakte undertegnede for 
at få mere information. 
 

Beboerrådgiver 
Anette Hestlund 

ahestlund@mail.dk 
tlf.: 43542275 
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Altankonkurrence 2004 
 
Selv om vejret ikke har væ-
ret godt i sommer, så var 
der mange pæne og flotte al-
taner i Lunden, som dom-
merkomitéen så på i forbin-
delse med årets altankon-
kurrence. 
 
Dommerkomitéen kom på 
hårdt arbejde tirsdag den 3. 
august, da de pæneste alta-
ner skulle udvælges. Der 
blev nomineret 14 altaner. 
 
Der blev medio august holdt 
en reception for vinderne på 
afdelingskontoret, og der 
blev præmierne delt ud til 
følgende: 
 
1. præmie 
Biljana & Meho Bogdanic 
D. 69, 2. tv. 
 
2. præmie 
Lisbeth Schneider & Palle 
Bengtsson 
D. 35, 1. th. 
 
3. præmie 
Hanne & Erik Ilsvard 
D. 67, 3. tv. 
 
4. Præmie 
Jytte & Helge Frederiksen 
R. 8, 1. th. 

5. Præmie 
Lise-Lotte & Max 
Kristiansen 
D. 3, 2. th. 
 
6. Præmie 
Grete Christensen 
R. 45, 1. mf. 
 
 
 
 

 
 

FALCK 
 

Falck Danmark har lavet 
lidt om på abonnementsfor-
holdene, således at Lunden 
har fået et nyt nr. Det gamle 
abonnementsnummer var 
fælles for alle Lejerbo-
afdelinger. For at det skal 
være lettere, så har hver af-
deling fået et under num-
mer.  
 
Lundens abonnements-
nummer er: 
 

20 13 51 90 
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Kære Lundebeboere 
 
Så starter Lunden bankosæ-
sonen igen efter sommerferi-
en og første bankospil er 
søndag den 12. september 
2004. 
 
Bankospil vil blive afholdt 
som følger i resten af sæso-
nen: 
 
Søndag den 3. oktober 2004 
Søndag den 7. november 
2004 
Søndag den 5. december 
2004 
Søndag den 30. januar 2005 
Søndag den 6. marts 2004 
Søndag den 4. april 2004 
 
Nye adgangskort for sæso-
nen 2004/2005 kan købes 
til en pris af kr. 5,00 for sæ-
sonen. På adgangsbeviset 
bliver der trukket en gevinst 
ved hvert bankospil. 
 
Vi vil samtidig rette henven-
delse til eventuelle interesse-
rede beboere med hensyn til 
at stille arbejdskraft til rå-
dighed i tilfælde af; en af de 
faste hjælpere skulle være 
forhindret: Interesserede kan 
henvende sig til: 
 

Hanne Ilsvard 
tlf. 43 54 79 19 eller 

Glenda Jensen 
tlf. 43 53 98 76 
 
Vi efterlyser samtidig spon-
sorer til vore bankospil. 
 

Venlig hilsen 
Lundens Venner 

 
 
 

Drengecykler til 
salg. 
 
Blå Greefield. 24 tommer. 3 
gear ( ny skærm): 300 kr. 
Blå Winther. 18 tommer. 
uden gear. med lås: 250 kr. 
Grå Indiana peek. 24 tom-
mer. 18 gear. med lås: 
300 kr. 
Orange High lander. 20 tom-
mer. 6 gear. med lås: 
250 kr. 
Bordfodboldspil uden bold. 
200 kr. 
 

Fam. Raagaard. 
Daruplund 1. 

43 53 31 77 efter kl. 17.00 
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ÅBNINGSTIDER: Torsdag kl. 15:00 – 18:00 

 

AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maski-
ne, strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 

 
Vi har blade, bøger, tidsskrifter, samt meget smukke post-
kort. 
 
KOM IND – se hvad vi har gang i 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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Læserbrev: 
I juni udgaven af Lundex-
pressen, står der under refe-
rat fra bestyrelsesmøde 
6/2004, pkt. 6-4, at en be-
boer i blok 10 har henvendt 
sig til Brandinspektør Jan 
Uldahl Riis. 
Ja, det er undertegnede, 
men referatet er forkert. 
Det er ikke mig, der mente 
det var farligt. Det var 
brandinspektøren. Både at 
indånde optændingsvæsken, 
samt evt. brandfare. 
Der skete imidlertid intet, så 
jeg kontaktede Uldahl Riis 
igen. Her var han ikke mere 
så sikker i sin sag, om hans 
første udsagn, men ville dog 
se på sagen hen ad vejen. 
Jeg undrer mig over, hvorfor 
brandinspektøren skifter 
mening. Det kan jeg jo så gø-
re længe. 
Men lov er vel lov, også for 
"Lunden"? 
Jeg er selv stor ryger, men 
jeg tager hensyn til dem der 
ikke kan tåle/lide det, og det 
må de der vil grille også! 
PS.: Så kan vi jo også be-
gynde at sætte altankasser 
uden på altanen. Det er der 
ikke lov for. 

Connie Kracht 
D. 49 

   Månedens 
   Avisudklip 
  

af H.F. 
 

Troede fed kat var en pan-
ter 

 

Den sydafrikanske by Mar-
seille, har aflyst en tre uger 
lang jagt på en sort panter, 
der viste sig at være en over-
ordentlig stor kat, på mere 
end 10 kilo. 
 
Politiet indsatte massevis af 
eftersøgere, da panteren 
øjensynligt listede omkring i 
et turistområde. 
 
Det lykkedes på et tidspunkt 
at finde, hvad der viste sig at 
være en kat, men det lykke-
des aldrig at fange dyret. 

Ritzau/Reuters 
 

 

 
 
 

Kilde: Berlingske Tidende 
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Lundedagen - 2004 
 
Atter blev der holdt en 
Lundedag den 28. august i et 
telt der var opsat mellem blok 
5 og blok 6. 
 
I år havde vi lejet en skyde-
vogn. Der var stor kø gennem 
hele aftenen, og den var meget 
populær 
 
Om aftenen var der spisning og 
fest for ca. 140 lundebeboere. 
Peer ”Danmark” havde lavet 
rigtig god mad, derefter var der 
musik og dans til Memories. 
 
Der var 25 frivillige hjælpere 
involveret i arbejdet, og på 
afdelingens vegne vil jeg gerne 
sige dem tak til for det store ar-
bejde. 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
 

 

Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
6. oktober 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     
6. oktober 2004 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________ 
 
Adresse:_______________________

 

Held & 
lykke
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Lundens Håndar-
bejdsklub 
 
Lundens Håndarbejdsklub starter 
sæsonen onsdag den 1. september 
2004 

 
 

Klubben har åbent hver onsdag fra 19.00 til 22.00. 
 
Medlemmerne er meget aktive, og der 
ydes hjælp til fremstilling af mønster-
tegning og syning af eget tøj, hjælp til 
patchwork, fletning i metal, patchwork på flamingo 

(dvs. hjerter, smykkeskrin, kranse mv.) og m.m. 
 

Det er uforpligtende at komme og se hvad der bliver arbejdet 
med. 

På gensyn i 
Lundens Håndarbejdsklub 

Resenlund 10 
 

Denne mandag morgen var der en (eller 
flere) der havde glemt sit vaskekort 
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Referat fra 
bestyrelsesmøde 7/2004 
tirsdag den 22. juni 2004 

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

Preben Hansen, Gurli Ibsen og Birthe Ketterle. 
Afbud fra: Mogens Nielsen (ferie). 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift 

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

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
 Intet 
 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Lokalt beboer-TV kommer i alle 3 Lejerbo-afdelinger. 
3-2 Aftale med TDC Kabel TV som omtalt på det ekstraor-

dinære afdelingsmøde er accepteret. De betaler hele 
udgiften til ombygningen, og overdrager anlægget til 
Lunden efter 5 år uden udgift for afdelingen. 

3-3 Campingpladser renoveres og udvides. Beboerne er til-
skrevet om flytning af vognene fra den 5. til 9. juli. 

3-4 Ulovligt parkeret lastbil på Maglelund/Daruplund. Sa-
gen er politianmeldt. 

3-5 Bud – Lundexpressen. Det nuværende bud har sagt op, 
og vi har antaget Jeanett Alstrup Irsdal. 

3-6 Udgivelsesdatoer for Lundexpressen for 2004-05 blev 
godkendt.
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Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 25. maj 2004. Blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 7. juni 2004. Blev gennemgået. 
4-3 Kontorvagt den 22. juni 2004. Blev gennemgået. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra Afdelingsmøde den 11. maj 2004 blev taget 

til efterretning. 
5-2 Referat og bestyrelsesliste er sendt til Lejerbo Regions-

kontor til orientering. 
5-3 Referat og bestyrelsesliste er sendt til Lejerbo Brøndby 
5-4 Tur til BonBon-Land den 14. august. Billetsalg den 

22.juni og 3. aug. 04 
5-5 Lundedag den 28. august 2004. Billetsalg den 22. juni, 

3. aug., 15. aug. og 22. aug. 2004 
5-6 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 21. april 

2004. Der er en planlagt læserundersøgelse af bladet 
Lejlighedsvis. 

5-7 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde den 13/5 
04. Pr. 1. januar 2005 kommer der en ny arbejdsmiljø-
lovgivning, som også vil omfatte ejendomsfunktionæ-
rerne. Man vil også her sætte fokus på arbejdsmiljøet – 
løft og arbejdsskader. 

 Der er et udspil på vej fra regeringen, som skal inde-
holde ændrede anvisningsregler i områder med høj an-
del af fremmede. Artikel vil kunne findes på hjemmesi-
den samt i Lejlighedsvis. 

 Brug af RIBERS (RKI) over for dårlige betalere blev 
drøftet, men man vedtog, at lejerestancer jo ikke bliver 
indfriet af den grund, og man vil ikke anmelde lejerne 
hertil. 

5-8 Ny administrationsoverenskomst mellem Lejerbo 
Brøndby og Forretningsførerorganisationen Lejerbo er 
godkendt og underskrevet pr. 17. juni 2004. 
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5-9 Brev fra Frederik Bøgeskov med tak for hjemmeside og 
tillykke til John som organisationsformand 

5-10 Referat fra De 9 møde den 14. juni 2004 
 Der var en opgørelse over alle klubber i ”de 9” området. 

Der var især mange klubber i Lunden. Det var ønske-
ligt at få en status over, hvor mange, der kommer i 
klubberne, så man heraf kan se, hvilke klubber, der til-
trækker beboerne. 

 Grønne regnskaber for ”de 9” ønsket optaget i en folder, 
så man kan sammenligne regnskaberne i de enkelte 
afdelinger.  

 Opsøgende medarbejder: Kommunen har frigivet 20 ti-
mer fra en fuldtidsmedarbejder. Det blev foreslået, at 
boligselskaberne supplerer op til en fuldtidsstilling. Der 
arbejdes videre med sagen. 

 Der er akustisk lysstyring i Hallingparken. Undersøges. 
 SSP (Social-skole-politi) er i gang med at lave en kort-

lægning af forbruget i Brøndby Kommune. Hvis der er 
problemer med eksempelvis hash-problemer i en afde-
ling, kan man henvende sig her. 

 Ældre-samarbejdet har haft arrangeret bustur til So-
fiero. 

 Der er tilbud fra Dansk Røde Kors om forskellige ar-
rangementer for børn, bl.a. gøglercirkus, lektiehjælp, 
førstehjælpskurser m.m. 

 Der var sket ”fusk” ved afstemningen om Årets Brønd-
by Strand-borger, idet der var kopieret sedler. Næste år 
må det gøres anderledes.  

5-11 Referat fra De 9 møde den 10. maj 2004 
 Her blev behandlet punkter, som gik videre til oven-

nævnte møde. 
5-12 Børnenes Rejsebureau – Tur til Legoland er hængt op i 

opgangene. Der er mange interesserede. 
5-13 Børnenes Rejsebureau – gøglerkursus for ca. 45 børn 

arrangeres i samarbejde med Dansk Røde Kors og ”de 
9”. Der orienteres om det i bladet Esplanaden. Det fo-
regår i den sidste uge i juli, hvor 45 børn er udvalgt på 
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Brøndby Strands skoler til at komme på en uges kur-
sus i et telt på den store græsplæne mellem Tranum-
parken og centeret. Der bliver så formentlig adgang, så 
man kan se, hvad de har lært. Yderligere oplysninger 
kan fås ved Dansk Røde Kors, tlf. 35 25 93 92 – Marie-
Louise Gotholdt. 

5-14 Referat fra Kvarterløftmøde 13. maj 2004. Der er nogen 
diskussion om den store sal. Hvor mange personer skal 
den rumme. Brøndby Kommune vil holde møde om det 
sidst i juni, og det vil så komme på kommunalbestyrel-
sesmøde i august. 

5-15 Referat fra Kvarterløftmøde 15. juni 2004. 
 Der forhandles stadig om kommunens overtagelse af 

areal mellem Ulsøparken og Bækkelund. 
 Der foreslås etableret en sansehave ved pergolaen ved 

arealet med naturlegepladsen. Beplantning blev disku-
teret. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ekstraord. afdelingsmøde den 8. juni 2004 taget til ef-

terretning. Referatet er i Lundexpressen i august. 
6-2 Mødedatoer for bestyrelsesmøder 2004 – 2005 blev 

godkendt. 
6-3 Hærværk ved Resenlund 6. 2 ruder smadret. Falck 

måtte tilkaldes. 
6-4 Vandskade i blok 8 – D.37, 2.tv. Sagen er overgået til 

Lejerbo. 
6-5 Børn i blok 7 skyder mod blok 8 med splatergevær. Det 

er blevet kraftigt påtalt over for forældrene. 
6-6 Strømforbrug efter nye ventilatorer er gjort op over de 6 

måneder. Vi har allerede på nuværende tidspunkt spa-
ret godt 80.000 kr. 

6-7 Brev fra kommunen om knallertkørsel. Kommunen øn-
sker ikke at etablere bump på en cykelsti. John har talt 
med udvalgsformanden, der ikke var orienteret om bre-
vet, som har lovet at kikke på det. 



19 

6-8 Brøndby Fjernvarme – forhøjelse af priser p.g.a. den 
generelle stigning i nettoprisindexet blev taget til efter-
retning. 

6-9 Varmefordeling (Preben). Preben og Birthe var til møde 
med Brøndby Fjernvarme vedr. drøftelse af prisudreg-
ningen. Vi blev enige om at lade den blive som nu. 

6-10 Vaskeriet – ansvar. Skader på tøj i vaskeriet skal dæk-
kes af familiens egen ansvarsforsikring. 

6-11 Akustiske lysfølere. Forslag om opsætning af lysfølere i 
kældergange for at spare strøm. Vi forsøger med op-
sætning i en blok. 

6-12 Forslag til lokalplan 327/Strandesplanaden vest er til 
høring. Indsigelsesfrist er den 18. august. Det drejer sig 
fortrinsvis om dobbeltretning af den nordlige vejbane 
på Strandesplanaden og nedlæggelse af den sydlige 
vejbane mellem Dyringparken og Brøndbyvester Boule-
vard. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over nedkastning fra altan i blok 16, når børn er 

alene hjemme. Det er blevet påtalt. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning fra Lundeklubben om maling blev godkendt. 
8-2 Ansøgning om tilskud til BonBon-Land blev godkendt. 
8-3 Ansøgning om tilskud til Lundedag blev godkendt. 
 
 
 Næste møde tirsdag den 17. august 2004. 
 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
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Turen til BonBon-Land 
 
Lørdag den 14. august, gik 
turen så atter til Holme Ol-
strup. Vi havde det skønne-
ste vejr man kunne tænke 
sig. Solen skinnede allerede 
inden vi tog hjemmefra, og 
det var jo herligt. 

 
Vi var 96 børn og voksne på 
turen i år. Vi kørte hjemme-
fra kl. ca. 9.00, i 2 bus. Da 
vi ankom til BonBon-Land, 
blev vi modtaget af en 
”Klovn”, der sørgede for at vi 
kom ind af den rigtige port. 
 
Folk gik rundt og hyggede 
sig og spiste deres medbrag-
te mad når det var tid til det.  
Der var mange 
mennesker i 
BonBon-Land 
den dag, og de 
fleste steder 
var der lange 
køer. 

Klokken 17.00 gik turen så 
tilbage til Lunden og det var 
2 bus fuld af trætte børn, 
forældre og bedsteforældre. 
 
Det er vores opfattelse, at al-
le havde en rigtig god tur 
dernede. Vi håber selvfølge-
lig, at I alle vil med på tur 
igen til næste år og at vejret 
vil være med os igen. Det er 
trods alt bedst med solskin, 
når man skal være uden-
dørs. 
 
På gensyn til vores faste-
lavnsfest på Langbjergsko-
len, søndag den 6. februar 
2005. 
 
På børnefest-komitéens vegne 
Conni 
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Referat for Ældre-cafeen 
for perioden 1./1. 2004 til 1./6. 2004

 
Af større arrangementer kan nævnes følgende: 
 
19. februar holdt vi vores 12 års fødselsdags fest hvor vi var 30 
deltagere. Som sædvanlig, fik vi en god middag og hyggelig 
samvær med hygge og dans, samt højt humør. 
Vi er stadig gode til at feste. 
 

Den 18. april havde vi Kriminalinspektør Bent Espensen hos 
os. Her holdt et meget interessant foredrag om kriminalitet og  
om politiets arbejde, med baggrund for forbrydelser og deres 
opklaring. Det var en meget spændende eftermiddag. 
 

Den 29. april, havde vi hyret en bus som kørte os til Hotel og 
Restaurant Skolen i Kødbyen. 
Her fik vi en rundvisning på skolen og efterfølgende  
fik vi en fantastisk frokost, som kokke-eleverne havde tilberedt 
til os. Et fantastisk arrangement, for de 19 medlemmer der 
deltog. 
 

Den 13. maj holdt havde vi vores årlige skovtur, med 31 delta-
gere. Vi kørte rundt på det skønne Sjælland og nød den skøn-
ne natur.  
Vi gjorde holdt, ved Danmarks største Dukke og Legetøjs Mu-
seum i Skuldelev ved Skibby, hvor vi beundrede den store 
Dukke og Legetøjsudstilling. 
Derefter kørte vi til Sønderby kro, hvor vi spiste en dejlig fro-
kost.  
Vi hyggede os med højt humør og sang, til vor medbragte har-
monika spiller. 
Vi var tilbage i Lunden kl.ca 18,00 efter en dejlig dag med godt 
vejr. 

Helge Frederiksen 
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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. 

 
 

 
 
 

Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag til fredag kl. 10:00 – 14:00 
 

Kom og fyld en pose for kr.: 100,00 
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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 136, 166, 300s og S-tog lige til døren 
• Gode parkerings muligheder 

 
 
 

Bettina og Mette 
Statsautoriserede fodterapeuter 

 
 

 

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 

(juni 2004) 
 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 
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 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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) 
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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 forening 
direkte under afdelingsbestyrelsen i Lejerbo 
afd. 157. 
 

Vi er ca. 33 medlemmer, der mødes hver torsdag fra kl. 
13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Daruplund 71 til hygge-
ligt samvær, samt ind i mellem forskellige arrangementer 
af enten oplysende eller 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 

 
Tur til Legoland 
Lørdag den 28. august, hav-
de Børnenes Rejsebureau ar-
rangeret bustur til Legoland. 
Vi var 2 busser med utålmo-
dige børn, der kørte kl. 8.15 
mod Billund. Vejret var no-
genlunde på vej derover, 
men det øsede ned, da vi an-
kom til Legoland kl. ca. 
12.00. Det var heldigvis en 
kort byge og resten af dagen, 
kom der kun nogle små 
dryp. Desværre var der man-
ge, som havde fået lyst til at 
tage i Legoland den dag, så 

der var lange køer ved forly-
stelserne. Da vi allerede 
skulle hjem klokken 17.15, 
var det begrænset hvad man 
kunne nå at prøve. Trods 
det, havde vi en rigtig god 
tur. Vi har hørt, at der i ef-
terårsferien bliver arrangeret 
tur til Eksperimentariet, 
men at den ikke er helt på 
plads endnu. Vi glæder os 
allerede. Tak for et godt ar-
rangement. 

Venlig hilsen 
Camilla & Conni  
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Børnesiden 
Præmierne 

Juni 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Kevin Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Diana Olsen 
Daruplund 27, 3.tv. 

 
3. præmie / 20 kr. 

Mads Nielsen 
Daruplund 65, 1.tv. 

 

Løsning: 
 

Tegning nr.: 
 

8 – 15 - 16 
hører ikke hjemme i 
cykelforretningen 

 
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 

Juni 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Jeanette Due 

Daruplund 59, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Jytte Frederiksen 
Resenlund 8, 1.th. 

 

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 
 

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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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. 20 13 51 90 

 

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) 
Dragana Vukovic 

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. 47 

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: Jeanett Alstrup Irsdal 
 

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 47, 2.th 
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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