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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 

Så startede endnu en ferie. De heldige, kan se frem til 9 dages 
efterårsferie. Vi håber på godt vejr….Rigtig god ferie, til dem 
der har det. 
 
Denne gang, blev der plads til 2 sider af de mange vittigheder, 
som Jeanette har sendt. Endnu engang tak for det. 
 
Bliv endelig ved med, at sende løsninger, indlæg osv. Vi har 
brug for det. 
 
Er der nogle der oplever noget spændende, sjovt, eller bare har 
lyst til at fortælle om en god oplevelse i ferien, så modtager vi 
det med glæde. Måske en god udflugt, som andre kunne have 
glæde af? 
 
Rigtig god fornøjelse med oktober nummeret og på gensyn til 
november. 
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller (meget 
gerne) sende dem som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 

Næste deadline: 
Onsdag den 3. november kl. 16.00 
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Johns klumme 
Vi har modtaget kvittering 
fra Landsbyggefonden på 
modtagelse af vores Hel-
hedsplan. De skriver at man 
formentlig i sommeren 2005 
vil besigtige ejendommen for 
en nærmere vurdering. Men 
de skriver også, at man ikke 
skal forvente tilsagn om 
økonomisk støtte før i 2008 
eller derefter, da fondens 
midler er opbrugt indtil da. 
Desværre er der ikke så me-
get at gøre ved det. 
 
Vi har igennem et stykke tid 
haft nogle problemer med 
vores affaldsposer. Mange 
poser flækker når de rammer 
bunden i containeren. Vi har 
fået nogle nye, der er 25 my 
tykke og så skulle de være 
stærkere. En beboer hjælper 
os med at afprøve dem.  
Et andet problem er, at en 
del beboere bruger alm. bæ-
reposer eller lign., og de bli-
ver ikke lukket. 
 
Lejerbo Brøndby har fået en 
hjemmeside. Der står en del 
historie om boligorganisatio-
nen, tidligere formænd, tidli-
gere bestyrelsesmedlemmer 
og nuværende organisati-
onsbestyrelse. Hjemmesiden 

vil blive udbygget løbende. 
Gå ind på adressen: 
www.lejerbobrondby.dk eller 
www.lejerbobrøndby.dk  
 
Så fik vi et nyt antennean-
læg. Og sikke en start. Der 
blev problemer med forstær-
kerne i blokkene, så man 
måtte ”køre” på både gam-
melt og nyt anlæg den første 
aften. Det blev desværre 
endnu værre i Resenlund 
den anden aften. Nogle ho-
vedforstærkere brændte 
sammen, så teknikkerne ar-
bejdede hele aften. Vi har nu 
fået et flot tv billede. Der er 
klar forskel, især på de lave-
re frekvenser.  
 
Vi har diskuteret med Tek-
nisk Forvaltning omkring 
hastighedsdæmpning af ho-
vedstien. Embedsmændene 
vil ikke være med til sådan 
noget. Vi skal bare henvende 
os til Nærpolitiet og få dem 
til at lave razzia.  
 
Brøndby Kommunes budget 
blev vedtaget her den 6. ds. 
på et ekstraordinært møde. 
Der kommer en skattestig-
ning på 1% point (til 21%). 
Samtidig har man indarbej-
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det at skrald igen skal stige 
for boligafdelinger (etagebyg-
geri). Sidste år steg vi med 
ca. 125.000 kr. Denne gang 
stiger det for vores afdeling 
med ca. 75.000 kr. pr. år, så 
på 2 år kommer vi til at be-
tale ca. 200.000 kr. mere pr. 
år. Man kunne få en mis-
tanke om, at her ligger en 
skjult skatteforhøjelse.  
 
Afdelingsbestyrelsen har 
gennem et godt stykke tid 
arbejdet med ”Målsætninger 
i afdelingen”. Vi prøver at 
opstille nogle målsætninger, 
samt hvordan de mål kan 
nås. Afd. 90 og 94 har lavet 
deres målsætninger færdig. 
 
I forbindelse med kvarter-
løftsprojektet skal der etab-
leres en fodgængerovergang 
over Brøndbyvester Boule-
vard ved Brøndby Strand 
Station. I den forbindelse vil 
man udarbejde en plan for 
udformningen af Brøndbyve-
ster Boulevard mellem 
Gammel Køge Landevej og 
rundkørslen. Vejen bør ind-
snævres til en vognbane i 
hver retning, og hastigheden 
bør sættes ned til 50 - 60 
km/t. Hastigheden er i dag 
50 km/t ved rundkørslen og 
60 km/t på Gammel Køge 
Landevej. 

I dag er Brøndbyvester Bou-
levard meget bred på stræk-
ningen mellem rundkørslen 
og Gammel Køge Landevej, 
og hastigheden vil derfor nok 
ikke blive overholdt, hvis der 
ikke ændres på udformnin-
gen af Brøndbyvester Boule-
vard på denne strækning. 
Med baggrund i de ændrin-
ger der sker i forbindelse 
med Kvarterløftprojektet for 
trafikafviklingen på Strand-
esplanaden og Boulevarden 
og i lyset af de ulykker, der 
er sket i krydset Brøndbyve-
ster Boulevard og Strand-
esplanaden, vil man udar-
bejde en samlet plan for tra-
fikken og vejene i området. 
 
Så kom den nye kanal TV 2 
Charlie. TV 2 Charlie er en 
kanal for det modne publi-
kum med fokus på danske 
produktioner, herunder bl.a. 
debat, livsstil, film og doku-
mentarprogrammer. 
Den sender på kanal K44 – 
frekvens 655,25 
 
 
Mange hilsener 
John 
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Antenneanlæg og ”Lundens TV
Som John har omtalt i sin 
klumme, og som alle nok har 
opdaget, har vi taget de nye 
kabler til tv og radio i drift. 
Det gik ikke så let som vi 
havde håbet og var blevet lo-
vet. Der var mange der i ad-
skillige dage, havde et elen-
digt billede på skærmen. Alt 
det tekniske vil jeg spare jer 
for, dog fandt vi ud af, at der 
var flere af de nye stikdåser 
der var defekte og derfor gav 
det dårlige billeder. Det 
kunne teknikkerne jo ikke 
vide, så nogle steder troede 
de alt var ok, men det holdt 
ikke helt stik. 
 
Vi er blevet lovet, at hele an-
lægget er færdigjusteret og 
helt klart fredag den 8. okto-
ber 2004.  
 
Derfor opfordres I til, hvis 
I stadig ikke har ordent-
ligt billede på tv’et tirsdag 
den 12. oktober, at komme 
ned på afdelingskontoret, 
Daruplund 29, st. mellem 
kl. 18:00 og 19:00. Vi kan 
så snakke om hvad der er 
galt, og jeg vil skrive jer på 
en liste, som vi afleverer til 
teknikerne. De vil så komme 
og udbedre fejlene, for vi 
skal ha’ glansbilleder alle 
sammen. 

Som tidligere nævnt starter 
vi snart ”Lundens TV” op. 
Det er en form for infokanal, 
hvor man kan se sidste nyt 
fra Varmemesteren – Afde-
lingsbestyrelsen og Lejerbo. 
Informationerne er nogen-
lunde de samme som på vo-
res hjemmeside, men vi har 
erfaret at der desværre er 
mange der ikke kigger på 
hjemmesiden, så vi prøver 
nu om vi kan informerer me-
re og hurtigere via TV. 
Dem der boede her dengang 
vi var medlem af Brøndby 
Strand Antenneforening kan 
måske huske Brøndby 
Strand kanalen, der viste in-
formation fra alle afdelinger 
deriblandt  Lunden. Det vi 
nu får viser kun information 
fra Lunden, men vi vil til-
stræbe at opdatere siderne 
så hurtigt som muligt. 
 
Lundens TV sender hele 
døgnet året rundt på kanal 
S9. Hvornår den går i luften 
ved vi ikke helt endnu, men 
vi regner med det sker i løbet 
af ca. 14 dage. Vi skal nok 
sætte et opslag op på op-
slagstavlerne, samt på 
hjemmesiden når kanalen 
starter. 
 

Helge Sparlund 
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Stort spejderarrangement
Lang Cowboy Lørdag 
Over 100 MINI-spejdere og deres ledere, tilbragte 12 timer i 
Cowboy-land lørdag den 11.september. 
Det var Vestskov division (Spejderne på Vestegnen) der holdt 
deres årlige MINI-træf ved spejderhytterne i Brøndbyskoven. 
 
Lige fra morgenstunden var der gang i aktiviteterne. Der skulle 
samles Vestskov-Dollars sammen, så man hen på eftermidda-
gen kunne besøge den berygtede spillebule og bruge sine pen-
ge dér. 
Dagen gik med Lassokast, hesteskokast, kæphesteridning med 
de rigtige knob til at binde de vilde heste med, jagt på guld-
klumper, indianerudsmykning, førstehjælps-sminkning 
(skudhuller, ar m.v.), vandpistolskydning o.s.v. 
 
På et tidspunkt åbnede så spillebulen, og de mange indtjente 
dollars kom kraftigt i omløb. Desværre havde et hold fæle rø-
vere hørt om alle de formuer der befandt sig ved spejderhytten, 
så midt i al spilleglæden skete det forudsigelige... væbnet rø-
veroverfald. En jagt på røverne synes nyttesløst, så der skulle 
lige samles nogle spor først. Efter aftensmaden blev røverne 
sporet til en hule i skoven, og efter en hidsig jagt, fandt man 
en stor skattekiste fuld af slikposer i røverbulen. Meget heldigt 
var der en pose af de barske MINI'er, som man kunne tage 
med til aftenens store lejrbål i mørket, hvor der bl.a. blev sun-
get cowboy-sange. 
Forældrene kunne hente deres trætte helte kl. 21:00 efter en 
lang dag. 
***************** 

 
Der kan ses flere billeder i "fotoalbum/mini" på 
www.vestskov.dk 
 

Med spejder hilsen 
Søren Kristensen 

              Gruppeleder 
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Billeder fra arrangementet: 
 

  
 

 
Det Danske Spejderkorps 
Kiowa - Ringebæk Gruppe 
- Spejderne i Brøndby Strand 
 
Telefon mobil:  23 42 73 20 
 
e-mail:   spejdernes@e-mail.dk 
WWW:  kiowa-ringebaek.dk
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Seniormotion 
 
Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 20. september 
i Foreningen BS Seniormotion. Vi indbyder alle seniorer i 
Brøndby Strand, til at deltage i stavvandring: 
hver tirsdag kl. 9.30 i Esplanadeparken, 
samt hver torsdag kl.19.00 ved den gule Container. 
 
Der vil være instruktør til stede og man bestemmer selv hvor 
langt man vil gå. Man kan i starten låne stave. 
 

På gensyn 
Leif Refdahl 

 
Referat fra den stiftende generalforsamling  
for BS Seniormotion mandag d. 20. september 2004. 
 

Beboerrådgiver Anette Hestlund bød de fremmødte velkommen. 
 

1. Valg af dirigent 
Anette indstillede at Flemming Mortensen blev valgt som dirigent. 
Det blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af vedtægter 
Dirigenten gennemgik vedtægterne og nogle steder blev de ændret 
efter anmodning fra de fremmødte. 
 

3. Fastsættelse af kontingent 
Det er en nystartet forening og derfor er der brug for startkapital. 
Der vil blive behov for instruktørlønninger, når nye idrætsinitiati-
ver starter op. 
Man kan søge § 115 midler, det er planen 1. januar at søge om 
10.000 kr. 
 

DAI anbefaler at man sætter kontingentet til 300,- kr. pr. år. Det 
er 25 kr. om måneden. Betaling af kontingent starter pr. 1. januar 
2005, således at flere aktiviteter kan være startet op. 
 

Der var livlig diskussion om kontingentets størrelse og hvor ofte 
det skal kræves op. Nogle mente, at 25 kr. er for meget, da mange 
går til flere ting. Men der blev svaret, at så må man vælge. Nogle 
har ikke så mange penge og en bestyrelse vil aldrig nægte med-
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lemmer at betale for en kortere periode end besluttet, hvis med-
lemmet kun kan betale for nogle måneder ad gangen. 
 

Det er også et krav, hvis man søger penge, at man selv bidrager til 
foreningen. Bevillingsuddelere kigger oftest på hvor meget man 
selv bidrager med. 
 

Der er blevet søgt penge hos FMI, dirigenten kunne orientere om, 
at der er bevilget ca. 12.000,- kr. 
 

Angående hvor ofte kontingentet skal opkræves kom det til af-
stemning. 11 stemte for ½ årligt og 8 for kvartalsvis, dermed stem-
te flertallet for ½ årligt. 
 

Det blev vedtaget at kontingentet skal være på 300,- kr. årligt og 
det opkræves ½ årligt. 
 

Der var et spørgsmål om ½ årlig kontingent ikke kolliderer med § 
5. Kontingentet vil blive opkrævet forud med en sidste betalings-
frist på, betales det ikke inden 2 måneder får man en remeinder og 
efter 3 måneder anses man som udmeldt ifølge vedtægterne. Så 
det skaber ikke problemer. 
 

Der blev opfordret til at bruge netbank, da det sparer mange pen-
ge. Den kommende kasserer vil være tilstede til stavgang, hvor 
man ligeledes kan betale. 
 

4. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter 
Steen Hansen havde ved fuldmagt tilkendegivet, at han ønsker at 
stille op til den kommende bestyrelse og modtager valg som for-
mand. Dette blev godkendt. 
 

Som menige medlemmer blev: 
Leif Refdahl, Esther Genker, Gurli Hansen og Pia Svanberg valgt. 
Som suppleanter blev Sonja Christensen valgt som 1. suppleant og 
Karen Salbroe som 2. suppleant. 
 

Dette blev godkendt. Steen Hansen er på den stiftende generalfor-
samling valgt som formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og kasserer. 
 

Som revisor blev Kirsten Cavling valgt. 
Som revisor suppleant blev Gurli Ibsen valgt. 
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5. Evt. 
Der var en forespørgsel om man ikke kunne bruge Halling Fitness-
lokaler til at starte gymnastik i. Anette orienterede om, at der alle-
rede er rettet henvendelse om at benytte lokalerne torsdag formid-
dag. 
 

Der var en, der spurgte til gymnastik og der blev orienteret om, at 
planen er at få det i gang i løbet af efteråret.  
 

Man kan fortsat deltage i aktiviteterne i løbet af efteråret uden at 
være meldt ind. 
 

Der er lavet en liste med navn og adresse på alle deltagere i stav-
gang, det vil også blive lavet for stolegymnastik, der starter op i ok-
tober i Perlen. 
 

I 2005 skal man være medlem for at deltage i aktiviteter. Nu er der 
stavgang tirsdag formiddag og torsdag aften. Stolegymnastik star-
ter op i Perlen i oktober og november. 
Gymnastik og boldspil vil blive sideordnede aktiviteter. 
 

Gurli Hansen orienterede om, at der kommer 2 sider i Esplanaden 
næste gang om den nystiftede forening. Derefter takkede hun 
Flemming som dirigent. 
 

Dirigenten takkede for en god stiftende generalforsamling. 
 

 Flemming Mortensen / referent: Anette Hestlund 
   Dirigent 
 
 

Månedens Avisudklip 
af H.F. 

 

En elg i sengen 
 

Et finsk ægtepar fik sig noget af en overraskelse, da de pludselig hørte 
et ordentligt brag i huset. Da kvinden åbnede døren til soveværelset, så 
hun en elg ligge i parrets seng. Elgen havde forvildet sig ind igennem 
vinduet, og hoppede videre til sønnens seng, som blev knust af det sto-
re dyr. Mirakuløst fik det toårige barn i sengen kun en skramme på 
kinden af elgens hov. Elgen væltede videre gennem huset, inden den 
tog flugten ud af et andet vindue. 
Ritzau/Reuters - Kilde: Berlingske Tidende
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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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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

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

Held & 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 8/2004 

mandag den 16. august 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 Budgetkontrol for okt. 03 – aug. 04 blev gennemgået og 

fundet i orden. 
2-2 Ansøgning til Lejerbo Brøndby om delvis dækning af 

udgifter på løn, husleje m.v. på ca. 45.000 af udgifterne 
til beboerrådgivers omkostninger fra Dispositionsfond 
for regnskabsår 2003 – 2004. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Møde med Stofa om internettet. Der er nye takster på 

vej. 
3-2 Lokalt beboer-tv installeres med henblik på opdaterin-

ger hos varmemesteren, Glenda, Preben, Helge og 
John. Det forventes klar ca. 1. oktober 04. 

3-3 Nyt antenneanlæg. Det ibrugværende er besigtiget af 
TDC sammen med Helge. Der er ifølge nyhedsbrev 
kommet to nye danske TV kanaler: The Voice og TV 2 
Charlie. Den førstnævnte er en musikkanal, som ho-
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vedsageligt retter sig mod de unge og er startet den 16. 
august 2004. Den anden er beregnet på voksne seere 
med appetit på livet. Den starter første weekend i okto-
ber og vil dele kanalplads med BBC food, som vil sende 
dagligt ml. kl. 6 og 12. Charlie sender i første omgang 
mellem kl. 15 og 24 og vil siden udvide til kl. 12 – 24. 
Man kan klikke ind på www.tdckabeltv.dk og læse 
yderligere herom. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 31. aug. 2004 – Birthe 
4-2 Kontorvagt den 14. sep. 2004 – Gurli 
4-3 Kontorvagt den 28. sep. 2004 – John 
4-4 Kontorvagt den 12. okt.  2004 – Glenda 
4-5 Kontorvagt den 26. okt. 2004 – Helge 
4-6   Kontorvagt den 9. nov. 2004   - Preben 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra ekstraordinært afd.møde er sendt til Lejer-

bo. 
5-2 Lokale til ordinært afdelingsmøde den 15. marts 2005 

er reserveret. 
5-3 Nye sagsbehandlere på Regionskontoret Arbejdet er 

blevet delt op på 5 nye sagsbehandlere, hvoraf vi hører 
under Dragana. 

5-4 Referat fra Lejerbo Landsrep.møde i Nyborg den 13. 
maj blev taget til efterretning. Det drejede sig hovedsa-
geligt om overordnede ting såsom salg af boliger, ind-
vandrerdebat, brancheorganisation, udlejningsvanske-
ligheder, nyt domicil og organisationsjusteringer. Det er 
ret omfattende på 20 tæt beskrevne sider. 

5-5 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde den 8/6 
2004. Her blev bl.a. behandlet punkter som forsik-
ringsstatistik, salg af ejendom i Kristianiagade, søgning 
på nyt domicil m.m. 
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5-6 Stavgang i Brøndby Strand er nu en realitet. Det vil fo-
regå fra Zebra-containeren hver tirsdag i august og 
september med afgang kl. 10. Det er oprettet af beboer-
rådgiver Anette Hestlund og Esther Genker. Der vil se-
nere blive undervist i andre idrætsaktiviteter 

5-7 Referat fra De 9 møde den 9. aug. 2004 drejede sig om 
budget 2005 for beboerrådgiver, grønne regnskaber, 
opsøgende medarbejder (der er ikke kommet svar fra 
integrationsminister Bertel Haarder), opfølgning på 
Byudvalgsarbejdet, sløjfning af 1 vejbane på Esplana-
den samt orientering om Gøglerskolen i uge 31, af-
faldsafgifter og meget mere. 

5-8 Referat fra Børnenes Rejsebureau 22. juni 2004. Der 
arbejdes flittigt med både Legolandstur, bondegårdstur, 
koloni og cirkus. 

5-9 Reception for Ole F. Larsen, Rheumpark. John og Bir-
the deltog. 

5-10 Indbydelse til fest hos PAB 8 lørdag den 18.9. Ingen 
deltagelse herfra. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Helhedsplan for renovering er udarbejdet og indsendt 

til Landsbygge-fonden. Helhedsplanen er på ca. 600 si-
der og kan for interesserede beses under kontorvagtens 
åbningstider. Afdelingsbestyrelsen tager på rundtur og 
kikker på renoveringer den 16. oktober 2004. 

6-2 Altankonkurrence 2004 er afviklet ved en reception den 
12. august. 

6-3 Indflyttermøde den 24. aug. 2004 kl. 18:00 med delta-
gelse af 19 nye beboere. Gurli, Preben og John deltog. 

6-4 Lundedag den 28. august 2004. Forløbet blev gennem-
gået. 

6-5 Fakturaer fra håndværkere. Der arbejdes videre med 
igangsætning af ens fakturaer fra håndværkerne. 

6-6 Maling / farver i opgange. Brev med farveforslag er 
sendt ud til beboerne i de relevante opgange. Der er 3 
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farvemoduler at vælge imellem. Vi går væk fra de lakse-
farvede døre og indsætter grå i stedet for. 

 Farvemodulerne er som følger: 
 Modul A: Lysegrøn- & lysegrå vægge/ grå eller grønne 

døre. 
 Modul B: Lyseblå- & lysegrå vægge /grå eller blå døre. 
 Modul C: Lilla- & lysegrå vægge/ grå eller lilla døre. 
 John laver farveskemaer i A5 størrelse, som kan beses i 

kontorvagten. 
6-7 Dispensation for etablering af varmemålere udløber den 

1. september i år. Der er søgt om yderligere dispensati-
on. 

6-8 Strømforbrug efter nye ventilatorer i tagene. Vi har på 8 
mdr. sparet 67.272 KWh, hvilket svarer til 104.272 kr., 
så det virker helt efter hensigten. 

6-9 Forbrug for sidste 4 mdr. blev gennemgået. Der er sta-
dig meget store forskelle på forbruget i blokkene. 

6-10 Renovation 2005. Vi er utilfredse med de store stignin-
ger for lejligheder på ca. 75.000 kr.. Der arbejdes videre 
med det. Der sendes brev til Brøndby Kommune. 

6-11 Akustiske lysføler. Der foreslås opsat sådanne i kæl-
dergange. Vi indhenter priser. 

6-12 Varmeregnskab 2003-2004 er afregnet. Vi fik igen pen-
ge tilbage på nogenlunde lige fod med sidste år. 

6-13 Afdelingens andel af istandsættelse ved fraflytning. Der 
er kommet en ny procedure 

6-14 Falck abonnement. Der er udarbejdet nyt abonne-
mentskontrakt og nyt abonnementsnr. Det vil blive sat 
i Lundexpressen. 

6-15 Invalideplads ved blok 2 er godkendt. 
6-16 Hovedstien – Kommunen udskifter ristene. 
6-17 Kontrakt med Kompan vedr. legepladseftersyn. 
6-18 Indbrud i kælder i blok 2. Taget til efterretning. 
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6-19 Beboers skrivelse til opgangen i blok 12. Beboer klager 
sin nød til de andre beboere og beder dem tænke lidt 
over, hvad de smider i skakten. Alt skal være indpakket 
– også mælkekartoner, da der ellers bliver siddende no-
get på containersiderne, som lugter. Godt initiativ. 

6-20 Beplantning ved SFO vokser ud over hovedsti. Er klip-
pet. 

6-21 Skaktaffald – juli 10.780 kg. Der udsendes ny folder. 
6-22 Antennemaster i området. Oversigt er tidligere udsendt. 
 
Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen 
 
 Næste møde tirsdag den 21. september 2004. 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
Knud: Jeg skulle alligevel have fået fixet tændingen på bilen i 
sidste uge. 
 
Poul: Hvorfor? 
 
Knud: Her i går ville min kone køre hjem til sin mor, og så ville 
den ikke starte. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 9/2004 

mandag den 21. september 2004 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, Gurli Ibsen og Birthe Ketterle.  
Afbud fra: Mogens Nielsen (syg). 
 
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 Budgetkontrol 1. okt. 2003 – 1. sep. 2004 blev gen-

nemgået. 
2-2 Henlæggelse i andre afdelinger. Udskriften viser, at vi 

stadig henlægger for lidt. 
2-3 Konto 116 i forbindelse med helhedsplan blev gennem-

gået. 
2-4 Regnskab fra Lundedagen forelå. Revideret af afdelin-

gens revisorer. 
2-5 Husleje pr. 1. nov. 2004. Oversigtsskema blev gennem-

gået. Vi stiger ca. 12 kr. pr. m2 pr. år. Vi ligger ud af 
”de ni” stadig pænt på kvadratmeterprisen som 3. bil-
ligste. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Nyt antenneanlæg – nye kanaler kommer snart. Ska-

bene er skiftet, og vi er ”kommet på”. Der kommer sna-
rest breve ud til beboerne fra TDC for mulighed at væl-
ge pakke. Vi har den store pakke indtil da.
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3-2 Lokalt beboer-tv forventet klar til prøveudsendelse ul-
timo oktober. 

3-3 Forslag om udlejning af selskabslokaler til afd. 90 blev 
ikke godkendt af afdelingsbestyrelsen. 

3-4 Husdyr i blok 2. Der er stadig problemer med hund. 
Sagen er gået til Regionskontoret. Beboeren har fået en 
kraftig påtale. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 31. august 2004 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 14. september 2004 blev gennemgået. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Lundedag den 28. august 2004 forløb godt og var en 

succes. 
5-2 Indflyttermøde den 24. aug. 2004. 19 voksne og 4 børn 

deltog. 
5-3 Tur for afdelingsformand med Lejerbo. John fortalte om 

sin tur til Amsterdam, hvor afdelingsformændene i Re-
gion Frederiksberg så på nye bebyggelser m.m. Noget 
lignende vil blive bygget på Sluseholmen. 

5-4 Referat fra Lejerbo Brøndbys bestyrelsesmøde. Renova-
tionsafgiften for storskrald er steget voldsomt for etage-
byggeri. Boligselskaberne har frygtelig meget storskrald 
i forhold til villabebyggelserne. Mange beboere i villabe-
byggelserne afleverer selv på genbrugspladsen på Syd-
gårdsvej.  

5-5 Ekstraordinært afd.-møde i afd. 90 blev taget til efter-
retning. 

5-6 Referat fra De 9 møde den 13. sep. 2004. Parabolan-
tenner blev behandlet. Tilskud til BS ældremotion på 
5.000 kr. til stave samt rekvisitter til indendørs motion 
om vinteren. Det blev godkendt og beboerrådgiver Anet-
te Hestlund administrerer pengene. Der bliver lavet 
evaluering på beboerrådgiverorganisationen af Niras 
konsulenter, og der er hertil udformet et spørgeskema. 
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 Opsøgende medarbejder: Der er godkendt en finansie-
ring mellem de ni og Brøndby kommune og udarbejdet 
en arbejdsbeskrivelse. 

 Der forelå en beretning for Brøndby Strand Minigolfba-
ne, som for tiden bruger Gladsaxe Minigolf Klubs baner 
til træning, da de ikke selv har rigtige baner. 

 Referat fra Kvarterløft Brøndby Strand vedr. forskøn-
nelser ved naturlegeplads m.m. på Kettehøjvej. 

 Vedr. Kvarterhus foreligger der 3 modeller, som var fo-
relagt Økonomiudvalget i juni, men der blev ikke truffet 
nogen beslutning. Der udarbejdes en markedsanalyse 
af Brøndby Strands udviklingsmuligheder for at af-
dække muligheden for at overbevise private investorer 
om mulighederne.  

 Strandparken har jubilæum den 8. juni 2005, hvilket 
vil blive fejret den efterløbende weekend. 

 Der var ønske om at få døbt Esplanadebunden til nu 
brugte navn: Esplanadeparken. 

 Sidste nyt fra Aktivitetshusene forelå. Rheumhus er 
færdigombygget og Tranen er i fuld gang. Genbrugsen 
holder åben mandag, onsdag og fredag. 

 Man vil forsøge at øge samarbejdet i Aktivitetshusene 
og benytte hjemmesiden lidt mere. 

5-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau 17. aug. Der forelå 
referat fra sommerens aktiviteter. Der er tur til Ekspe-
rimentarium i efterårsferien. 

5-8 Referat fra Kvarterløftmøde 9. sept. Brug af Miljøkoor-
dinator, Kulturweekend 10 års jubilæum i 2005, Lo-
kalplan vedr. trafikomlægning på Strandesplanaden, 
Analyse i forbindelse med Kvarterhus, Seniorbofælles-
skaber og meget mere blev behandlet. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Markvandring den 5. oktober med Lejerbo. Glenda, 

John og Mogens deltager. 
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6-2 Transaktioner i vaskeriet er taget til efterretning. Notat 
forelå. Vi får formentlig et pænt tilskud til Miljøforbed-
ringer. 

6-3 Renovering – helhedsplan er sendt til Kommunalbesty-
relsen og Landsbyggefonden. Sidstnævnte har meldt 
tilbage, at der tidligst kan ydes tilsagn i eller efter 
2008. En foreløbig behandling kan dog iværksættes, 
men en besigtigelse kan tidligst ske i løbet af somme-
ren 2005. Afdelingsbestyrelse skal rundt i oktober må-
ned og se på nogle bebyggelser med altaninddæknin-
ger. 

6-4 Målsætninger i afdelingen udleveret til gennemlæsning. 
Skal på næste møde til behandling. 

6-5 Elo-rapport er gennemgået, og der arbejdes videre med 
nogle af de enkelte forslag til forbedringer. 

6-6 Dispensation for varmemålere er søgt. 
6-7 Affaldsposer. Kvaliteten er for dårlig. Vi har fået nogle 

nye poser til test. 
6-8 Træer ved blok 3 og 4. Konsulentfirmaet, der har udar-

bejdet tidligere rapport, kontaktes. 
6-9 Grønne områder. Ejendomsfunktionærerne er arbejds-

fordelt i område øst og vest. 
6-10 Indflytning. Udsugning skal virke. Det påtales hos 

varmemesteren, hvis det ikke virker. Beboeren skal selv 
renholde ventilerne. 

6-11 Lundevandring. Helge, Glenda og Preben kikker på 
kældergangene og boilerrum den 2. oktober 2004. 

6-12 Reklamer ved købmanden. Der er blevet malet på de 
nederste skilte. 

6-13 Solfilm i vaskeriet vedtaget opsat. 
6-14 Ombygning af SFO til psykisk handicappede. Forslag 

fra Vilhelm Lauritzen forelå. Der var to forslag på hhv. 
4 eller 3 boliger. Forslaget sendes til Brøndby Kommu-
ne. 

6-15 Affald i august. Lidt mindre affald end ellers p.g.a. fe-
rie.
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6-16 Hastighedsdæmpning på hovedstien er afslået fra 
kommunal side. Man laver ikke hastighedsdæmpninger 
på cykelstier. 

 
6-17 Sti til Brøndbyvester Boulevard. Der udformes fodgæn-

gerovergang over Boulevarden til stationen, og vejen 
indsnævres til 1 vognbane i hver retning mellem rund-
kørslen og Gl. Køgevej, da der ellers vil blive kørt for 
stærkt. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over støj i blok 13. Sagens sendes til behandling i 

Lejerbo. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen 
 
 Næste møde mandag den 

18. oktober 2004. 
 
 Refereret ved Birthe Ketterle 

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

 
Vi har en del unge mennesker der har svært ved at få tiden til 
at gå om aftenen. Nogle synes at det er sjovt at lave lidt hær-
værk – eller tømme hele skraldecontaineren ud ved SFO’en, på 
stien. Så hjælp os med at holde øje med det.    John 
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Revideret den 15. november 2004 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbe-

styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 st.tv 308 Sirikhun 1 hund 
R 4 1th 009 Ridal 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R 4 3th 015 Møller 1 hund 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D  1 3th 027 Knezevic 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D 3 2th 033 Kristiansen 1 hund 
D  3 3th 036 Ørntoft 1 kat  
D 5 3tv 041  Larsen 1 hund 
D  7 1tv 043 Molin 1 kat 
D  7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hund 
D  9 1tv 049 Steffensen 1 kat 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D 11 2tv 060 Schreiber 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Ibsen 1 hund 
D 15 2th 075 Nielsen 1 hund 
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D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1th 080  Madsen 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3tv 083 Maj 1 kat 
D 19 1tv 085 Bøgel 1 hund 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 1tv 091 Jensen 1 hund 
D 21 2tv 094 Jensen 1 kat 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 25 2tv 108 Nielsen 1 hund 
D 27 1th 114 Aasøe 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 1tv 121 Kristensen 1 kat 
D 29 2th 124 Ramsing 1 hund 
D 29 3th 126 Stoltenberg 1 kat 
D 33 2mf 137 Taarup 1 hund 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 2th 151 Rohde 1 kat 
D 39 1th 156 Petersen 1 hund 
D 39 1mf 155 Svendsen 1 kat 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 41 2tv 166 Truesen 1 hund 
D  41 3tv 167 Mogensen 1 kat 
D 43 1th 177 Andersen/Sandberg 1 hund 
D 43 2th 172 Heilstrup 1 hund 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D  45 3mf 182 Jensen 1 kat 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 2th 187 Haastrup 1 hund 
D 47 3tv 188 Olsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund



26 

  

D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 51 1th 198 Olsen 1 kat 
D 51 3th 204 Schwennesen 1 kat 
D 53 1tv 205  Madsen 1 kat 
D 53 3th 210  Mørup/Page 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2tv 213 Jensen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 57 3tv 223 Britta Jørgensen 1 hund 
D 59 1th 227 Ole Folkmann 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 61 2mf 236 Hyllested 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Jacobsen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 1tv 271 Ljungberg 1 hund 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2tv 295 Jensen 1 hund 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 10 3th 300 Johansen 1 hund 
R 10 3tv 298 Tofteng 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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Vittigheder 
 

Et par mødtes i en mørk sidegade, og den ene viser en flaske 
frem: 
– Var det noget? Kun 50 kroner. 
– Okay, sagde den anden, betalte og fik sin flaske. 
– Her har du mit telefonnummer, hvis du vil have mere, sag-
de sælgeren og gav ham en seddel. Køberen gik hjem, skæn-
kede et stort glas og konstaterede straks, at det slet ikke var 
alkohol. Harmfuld ringede han til det nummer, han havde 
fået, og en stemme sagde: 
– Randers Vandværk, goddag… 
To advokater mødes. 
- Hvorledes går det, advokat Jensen ? 
- Rigtig dårligt over det hele, så jeg kan ikke klage... 

- Jeg synes, at det er ganske uinteressant, hvad jeg ville 
gøre hvis jeg havde A.P.Møllers indkomster - det interes-
sante er, hvad han ville gøre, hvis han havde mine... 

Var det så en hyggelig venindeaften i går, Irina ?  
Næh, vi var der alle sammen, så der var ikke noget at 
snakke om. 
Hørt i varehus: 
- Blusen sidder perfekt, men jeg kan ikke lide farven! 
- Det skal De ikke være ked af, frøken, svarede ekspedienten. 
Den går af i vask. 
 

Betjenten til blondinen: 
–Hør, unge dame, når De kører bil, skal lygterne altså være 
tændt hele tiden. 
–Også når jeg kører på en blind vej…? 
 

En århusianer kommer kørende med sin kone på en hoved-
vej, pludselig lyder det i radioen: 
- "På Hovedvej A3 er der kommet én bil over i den forkerte 
vejbane!" 
Så siger århusianeren til sin kone: 
- "Det er de da alle sammen ..."
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IT Supporter: Samtale d.d. mellem 
Hotline og fru Sue Hansen 
* Hotline, goddag.  
* Goddag, mit navn er Sue 

Hansen. Jeg har et problem 
med min computer.  

* Hvilket problem, fru Hansen  
* Der mangler en tast på mit 

tastatur. 
* Hvilken tast mangler?  
* Det er æniki - tasten, der 

mangler.  
* Hvad skal du bruge den til, 

fru Hansen? 
* Programmet siger, jeg skal 

bruge den. 
* Hvad er det for et program?  
* Det ved jeg ikke, men den 

skrev, at jeg skulle trykke på 
"æniki"- tasten. Jeg har alle-
rede prøvet med ctrl, alt og 
tasten til store bogstaver, 
men den reagerer overhoved 
ikke.  

* Hvad står der på din moni-
tor, Sue? 

* Der står en blomstervase.  
* Nej, du skal læse, hvad der 

står på monitoren. 
* Der står "i b m" med store 

bogstaver.  
* Nej fru Hansen, jeg mener 

hvad står der direkte på din 
skærm.  

* Mener du lampeskærm? Jeg 
går lige hen og ser efter. 

(Lidt senere) - Nu har jeg set 
efter, men der står ikke no-
get.  

* Fru Hansen, kig på monito-
ren, og læs for mig nøjagtigt, 
hvad der står skrevet derpå.  

* Nå sådan - du mener det må 
du undskylde. Der står:  

(Sue Hansen staver) "P l e a s 
e p r e s s a n y k e y t o c o 
n t i n u e". 

 
* Nå sådan, du mener "any 

key"-tasten. Din computer 
taler engelsk.  

* Nej den gør ikke. Når den si-
ger noget, piber den bare.  

* Tryk på Enter-tasten.  
* Så, nu fungerer det. Det var 

altså "æniki"-tasten. Det 
kunne man godt have skre-
vet derpå. Godt, hvordan 
kan jeg afslutte dette pro-
gram, så jeg kan arbejde vi-
dere?  

 
* Ja - først er du nødt til at gå 

ud. 
* Godt, lige et øjeblik.  
* Nej fru Hansen, bliv ved te-

lefonen, jeg mener Sue Han-
sen!!! Hallo-Hallo. (lidt sene-
re)  

* Ja, så er jeg her igen. Jeg 
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kunne næsten ikke høre dig 
ude på gaden.  

* Du skulle jo heller ikke gå 
ned på gaden. Jeg ville jo 
bare have dig til at lukke 
vinduet.  

* Hvorfor har du ikke sagt det 
straks. Vent lidt... 

* Fru Hansen!!! -Hallo - Hallo. 
(lidt senere)  

*Ja, nu er jeg her igen, skal 
jeg også lukke døren? 

* Nej fru Hansen. Det du 
skulle gøre, var bare at luk-

ke programmet, men jeg tror 
det er bedre, hvis du også 
trækker stikket ud. 

* Mener du ? 
* Stop, fru Sue Hansen, det 

var bare en spøg! 
* Alt i orden, nu er det truk-

ket ud. Hallo-Hallo -er du 
der? Komisk, nu er telefonen 
også død. Altså de Hotline-
folk, de aner altså heller in-
genting. 

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

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 selskabslokalerne, Daruplund 71 til hyg-
geligt samvær, samt ind i mellem forskellige arrange-
menter 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 
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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 

 
 

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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Vittigheder 
 

Det var engang ovre i Skotland, at Mr. McAber tog sin hel del 
yngre ven McGail med ned på sin favoritpub, hvor han var en 
meget trofast tilbeder af den rødhårede pige, der stod bag di-
sken. Mens McAber var midt i sin porter, blev han 
nødt til at træde af på naturens vegne. Den rødhårede skøn-
hed, der ikke havde noget imod en flirt med en noget yngre år-
gang, smilede forførende til McGail og kaglede: 
- Nu har De chancen! 
- Jeg ser det, sagde McGail straks - og i et drag tømte han 
McAber's glas 
 
Kan jeg få fri i morgen, jeg skal hjælpe min bror med at flytte. 
- Hør engang, det er femte gang i denne måned, du skal hjæl-
pe din bror med at flytte. Er han ikke snart færdig ? 
- Nej, han er flyttemand... 
 
En malermester ringer til arbejdsformidlingen for at søge en ny 
medarbejder. 
- Jeg skal bruge en mand omgående, siger mester. 
- Ja, det er meget godt, men jeg har kun en gynækolog til rå-
dighed i øjeblikket, svarer arbejdsformidleren. 
Mester: 
- Så send ham. 
Senere ringer arbejdsformidleren op for at høre, hvordan det 
var gået. 
Mester: 
- Send alle de gynækologer, som du kan finde. Vi skulle male 
en lejlighed, og fruen i huset havde glemt, at lægge nøglen til 
os, men gynækologen malede hele entreen på tyve minutter 
gennem brevsprækken....... 
 
Han : - hvis du siger "ja", Anne, så har jeg vundet den højeste 
gevinst. 
Hun : - Nej, tværtimod. Hvis du har vundet den højeste pris, 
så siger jeg "ja"!! 
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Børnesiden 
Præmierne 

September 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Mia Due 
Daruplund 59, 2.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

 
3. præmie / 20 kr. 
Phanthip Banyen 

Daruplund 39, 2.mf. 
 

Løsning: 
 

De fem ting der manglede 
var: 

Tunge, fuglens ene ben, 
bollen over Å-et i MÅL, 
hundens ene øre og et 
bræt i plankeværket. 

 
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 

September 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Birgit Schmidt 

Daruplund 23, 1.th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Hanne Andersen 

Nærpolitiet 
Tranumparken 7 

 

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 
Henning Maj 
D. 17 

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 
Gunnar Hansen 
D. 39 

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 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF00480042005f0049006e0064007300740069006c006c0069006e0067002000740069006c0020007400720079006b>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


