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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 



 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 
 

Så kom efteråret og vintertiden. Med det kom også den mørke 
tid. Om 3 uger er det 1. søndag i advent og så begynder vi at 
”jule”. Lunden bliver hyggeligere at gå igennem, når der bliver 
julepyntet i de fleste vinduer og på altanerne. 
 
Er der nogle der har en god juleopskrift, som I vil dele med os 
andre? Så send den på kontoret, eller på min mail.  
Det kan være hvad som helst: kager, and, flæskesteg, gløgg, 
æbleskiver m.m. Alt har interesse. 
 
Tak til alle, der sender løsninger, vittigheder, indlæg osv. Vi 
kan sagtens bruge mere. 
 
Rigtig god fornøjelse med november nummeret og på gensyn til 
december. 
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller (meget 
gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 

Næste deadline: 
Onsdag den 1. december kl. 16.00 
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Johns klumme 
Der var generalforsamling 
hos Ældre-Caféen den 28. 
oktober 2004. Efter eget øn-
ske så gik Leif Refdahl af 
som formand. Afdelingsbe-
styrelsen vil gerne sige tak til 
Leif, for det store arbejde der 
er gjort for Lundens ældre. 
Ny formand blev Inger Si-
monsen, D. 69. Vi byder In-
ger hjertelig velkommen på 
posten og glæder og til sam-
arbejdet. 
 
Afdelingsbestyrelsen drøftede 
”ud- og indflytningssyn” på 
sidste bestyrelsesmøde på 
grundlag af TV-udsendelsen 
”Kontant”, hvor Lejerbo blev 
hængt ud. Der var bl.a. nog-
le gulve der ikke var blevet 
lavet efter udflytningsrappor-
ten. 
 
Jeg kan oplyse, at vores 
varmemester Mogens Nielsen 
er meget påpasselig med, at 
gennemgå de ting, der skal 
laves i en flyttelejlighed, så vi 
ikke har sådanne nogle ting i 
vores afdeling. 
 
Der har været en del hær-
værk, den sidste måned. Vi 
har fået oplysninger om nog-
le unge drenge og piger der 
har deltaget i det, og nogle 

forældre har været indkaldt 
til et møde, for at finde en 
løsning på problemerne. 
Nogle forældre er chokerede 
over, hvad deres børn har 
gang i, når de bliver konfron-
teret hermed. 
 
Det er også blevet meddelt, 
at der vil ske en anmeldelse 
til Politiet, hvis man blive ta-
get på fersk gerning i at begå 
hærværk m.m. 
 
Endelig har vi igen fået di-
spensation for opsætning af 
varmemålere af Brøndby 
Kommune, indtil udgangen 
af 2006. Det er dog meddelt, 
at det skal indarbejdes i den 
kommende renoveringsplan. 
 
Personskatten for 2005 nedsat 
ved 3. behandling  
Personskatten i Brøndby blev 
ved 3. behandling nedsat til 
20,7%. 
 
Kommunalbestyrelsen i 
Brøndby vedtog den 6. okto-
ber, at skatteprocenten for 
2005 skulle stige med 1 pro-
centpoint til 21%. 
Efter henvendelse fra Kom-
munernes Landforening blev 
Kommunalbestyrelsen ved 
en 3. behandling enige om, 
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at nedsætte personskatten 
med 0,3 procentpoint. 
 
Baggrunden for denne ved-
tagelse er, at der i princippet 
er skattestop, men at der 
kommunerne imellem samlet 
set godt må ske stigninger og 
sænkninger af skatteprocen-
ten - bare det samlet giver 
omkring 0 procent i stigning. 
 
Da omkring 50 kommuner 
var kommet i "klemme" med 
skattestigninger og en even-
tuel "bøde" fra staten lurede, 
valgte Kommunalbestyrelsen 
i Brøndby derfor en 3. be-
handling af budgettet. Det 
muligt kommende indtægts-
tab i den forbindelse vil blive 
dækket af kassebeholdnin-
gen. 
 
Kommunen er kommet med 
nye renovationstakster for 
2005 indeholdende en bety-
delig stigning for etageejen-
domme. Det er etageejen-
domme der får en væsentlig 
stigning. For vores afdelings 
vedkommende er det ca. 
50.000 kr. i alt pr. år. På 
den baggrund har det des-
værre været nødvendigt at 
varsle en huslejestigning på 
1,54 % pr. m2 pr. år. 
På samme måde er det med 
TV- og radio signaler. Pr. 1. 

januar 2005 er der en min-
dre stigning på kr. 7,00 pr. 
lejemål på grundpakken 
inkl. Copy-Dan og Koda af-
gifter. 
 
Afdelingsbestyrelsen har væ-
ret på en tur, for at se på al-
taninddækninger. Vi var i 
Egevolden, Hvidovre – Park-
bo, Taastrup og Flintemar-
ken, Vedbæk. Se side 18. 
 
Såfremt der er beboere der 
ser uindregistrerede biler, så 
kan afdelingsbestyrelsen, 
varmemesteren eller Teknisk 
Forvaltning kontaktes med 
biltype og placering. Teknisk 
Forvaltning kan også kon-
taktes direkte på: 
vejplads@brondby-kom.dk 
 
Mange hilsener 
John 

 
Født! 
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Affaldsposer 
 
Vi har problemer med, at nogle beboere ikke 
kommer deres affald i affaldsposer, før de 
smider det i skakten. 
 
Problemerne er, at: 
 
● Sovs og andet der driver ned af indersiden af skakten giver 

lugtproblemer i opgangen og udgifter til at få renset skak-
ten engang imellem. 

 
● Andres affald er mere ulækkert for alle parter, fordi man 

ikke altid kan se hvad det er 
 
● Arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med manglende ind-

pakning 
 
● Problemer med fluer og maddiker om sommeren 
 
● Problemer med ulækre beholdere 
 
Derfor en stor opfordring til, at komme affaldet i affaldsposer 
og lukke dem. 
 
Vi er også blevet opmærksomme på, at affaldsposerne ikke er 
lige gode, så vi vil indkøbe en lidt kraftigere kvalitet til udde-
ling. 
 
Se billeder på næste side. 
 
 
Varmemesteren og 
afdelingsbestyrelsen 
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Sådan kan det se ud – pænt pakket i poser 
 

Sådan skal det ikke se ud – uindpakket i skakten 
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Man må undre sig…….. 
Det er netop udkommet, at 
op til mange mennesker 
hvert år, dør som følge af 
støj. 
Ingen her i Lunden, ej heller 
vores Borgmester, ej hellere 
DSB eller Banestyrelsen, har 
så meget som løftet en lille-
finger for vores støjgener fra 
S-toget. 
Der er mange der brokker 
sig, men hvem andre end 
mig, siger noget højt? 
Samtidigt må jeg grine. Den 
gravplads som Brøndby 
Kommune, jo nok i sidste in-
stans får, når alle er færdige 
med at gøre sig kostbare, ja 
den skal have en støjvold!!! 
Hvem skal betale den? 

Jeg ved, at det sidste men-
nesket mister er hørelsen, 
men jeg har sgu aldrig hørt, 
at De kan høre efter de er 
døde. 
Syntes I ikke, jer der er ge-
neret af toget, at I burde 
bakke mig op? Vi må jo er-
kende, at ikke ret mange 
regner folk fra Brøndby 
Strand for meget, men synes 
I, at vi skal finde os i det? 
Hvis vi er mange må de sgu 
lytte, hvis de ikke er helt dø-
ve? (Hvad vi andre ind imel-
lem godt kunne ønske os, 
når toget drøner forbi.) 
 
Connie Kracht 
D.49

 

Det nye antenneanlæg 
I sidste nummer af Lundex-
pressen, opfordrede vi bebo-
ere der ikke havde et ordent-
ligt billede på tv’et, at kom-
me ned på afdelingskontoret. 
Der var en del der kom. Vi 
havde i mellemtiden fundet 
ud af, at nogle kabler som 
beboere havde købt – bl.a. 
hos Alstrøm i Glostrup Stor-
center – ikke var af så god 
kvalitet. Afskærmningen var 
for dårlig. Vi havde nogle 
testkabler liggende, i ca. 95 

% af tilfældene var det an-
tennekablet der ikke var 
godt nok. 
Hvis der er nogle beboere der 
har dårlige billeder, så kom 
ned på afdelingskontoret og 
lån vores testkabel. 
Vi har lavet en aftale med 
Alstrøm i Glostrup, at de be-
boere der evt. har købt kab-
ler der kan få dem byttet el-
ler få pengene tilbage (sig at 
man kommer fra Lunden). 

John Frimann 
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Lejerbo afdeling 157 – 2004 
Her er en oversigt over udvalg og hvem der er i dem. 
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Formand x           
Næstformand  x          
Kasserer  x          
Sekretær   x  (x)       
Bestyrelsesmedlemmer    x x       
Suppleanter      x x     
Varmemester        x    
Redaktør         x   
IT x x          
Hobbyrum x           
Husdyr    x        
Campingpladser    x        
Legepladser   x x    x    
Selskabslokaler  x  x x       
Lejerbo m.m. x x          
Love & Cirkulære   x         
Repræsentantskab x x x x x x      
Miljørepræsentantskab     x       
De 9 x           
Hjemmesideforening     x       
Børnenes Rejsebureau     x       
Rengøring kontor x           
Indkøb kontor x x          
Nøgler x       x    
Alarm kontor x           
Uddeling x       x    
Rengøring vaskeri (ans.) x       x    
Ældre-Caféen          x  
Lundens Venner    x       x 
Byggeudvalg x   x x   x    
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Søndag den 5. december 2004 åbnes dørene for vort juleban-
kospil med mange flotte gevinster, så som store flotte ænder, 
flæskestege m.m. samt flere gode overraskelser for ikke at 
glemme vort lotteri. 
 
I anledning af julen serveres der et glas gratis gløgg med 3 æb-
leskiver til hver person, som skal afhentes i baren efter beta-
ling af spilleplader, altså før spillet påbegyndes. 
 
Der sælges som sædvanlig øl, vand og flæskestegssandwich. 
 
Vi håber, at mange af Lundens beboere m.fl. kommer til dette 
hyggelige julebankospil og dermed spreder en rigtig god jule-
stemning. 
 

På gensyn den 5. december 2004 
Lundens Venner 

 
Lundens Venner ønsker samtidig alle beboere, venner og 
sponsorer m.m. en rigtig glædelig jul og rigtigt godt nytår og 
tak for det gamle. 
 
Næste bankospil afholdes søndag den 30. januar 2005 
 
 
 
 Dørene åbnes kl. 13:00 
 Spillet begynder kl. 14:00 
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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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Månedens Avisudklip 
af H.F. 

 

11-årig kører sit eget løb 
 

AMSTERDAM: Rasende efter et skænderi, forlod den 11-årige 
hollandske knægt Peter Schothuis en torsdag sit hjem. 
 
Som en ivrig beundrer af Tour de France, var det kun naturligt 
for knægten, at få luft for raseriet på cyklen, i stedet for i sko-
len. Det blev til mere end 175 kilometer på hans nye blå cykel, 
som han endte med at sidde på det meste af dagen. 
 
Han nåede byen Nijmegen mere end 100 kilometer væk fra sin 
hjemby, Herkenbosch, og et godt stykke tilbage igen, før politi-
et – der var blevet alarmeret af hans nervøse forældre – stop-
pede ham 50 kilometer før ”mål”. På det tidspunkt havde han 
nået at cykle mere end 175 kilometer, hvilket er mere end 
drengens Tour de France-helte, der ”kun” havde en etape på 
164 kilometer den dag. 
 

Ritzau/Reuters 
 
 

 
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, sagde 
sælgeren og gav ham en seddel. Køberen gik hjem, skænkede 
et stort glas og konstaterede straks, at det slet ikke var alko-
hol. Harmfuld ringede han til det nummer, han havde fået, og 
en stemme sagde: 
– Randers Vandværk, goddag…
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

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

Held & 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 10/2004 

mandag den 18. oktober 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 med tilføjelse 

af punkt 2-2. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Revision af regnskab (internt) blev fundet i orden. 
2-2 Budgetkontrol for 1. okt. 2003 – 30. sep. 2004 blev 

gennemgået. 
  
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Nyt antenneanlæg – problemer med billederne hos en-

kelte beboere. Kablerne fra Alstrøm var ikke gode nok 
og måtte byttes efter aftale. 

3-2 Lokalt beboer-tv starter mandag den 1. november 
2004. Det skulle være færdigmonteret den 25. oktober 
2004. Der kommer en mail-adresse: be-
boertv@lundens.net. 
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Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 28. september 2004 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 12. oktober 2004 blev gennemgået. 
  
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Nyt udvalgsskema blev taget til efterretning. Bliver sat i 

Lundexpressen. 
5-2 Referat fra ekstraord. afd.-møde i afd. 90 blev gennem-

gået. De har fået nye skure og tage, og farver var til af-
stemning. 

5-3 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 26. august 
2004. 

 Mødet handlede om nyt domicil og hjemmesider. Lav-
pristilbud indhentes hos Elforsyningsselskaber. De 
mange brande i Mjølnerparken vækker postyr, og der er 
udsat en dusør på 60.000 for at få oplysninger, der kan 
føre til opklaring. 

 Der er udlejningsvanskeligheder i Jylland, Fyn og nogle 
steder på Sjælland. Problematikken herfor blev disku-
teret. 

5-4 Generalforsamling hos Ældre-Caféen den 28. oktober 
2004. 

 Leif Refdahl går efter eget ønske af som formand og In-
ger Simonsen foreslås som ny formand. 

5-5 Kursus nr. 8970. Tale og præsentationsteknik har ledi-
ge pladser. 

5-6 Referat fra De 9 møde den 11. okt. 2004. 
 Ansættelse af en opsøgende medarbejder blev diskute-

ret. SSP samarbejdet blev drøftet. Gruppe af 10 – 12 
unge huserer i Brøndby Strand, men man har fat i den 
ældste i gruppen. 

 Pigeklubben, der hovedsageligt består af to-sprogede 
elever har fået ny leder. Den fungerer godt med god 
forældrekontakt. 
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 Alkohol- og Hash-handel følger landsgennemsnittet. 
Stationen er magnet for hash-handel. Politiet opfordres 
til at at patruljere. 

 Man forsøger at lave enkelte arrangementer sammen 
med Middelalderlandsbyen. Det tages op i dialoggrup-
pen for kvarterløft. 

5-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau 22. september 2004.  
 Turen til Legoland forløb godt. Turen til Experimenta-

rium ligeledes, (Jeg var med). Gøglerdag den 26. sep-
tember 2004. Røde Kors vil køre opfølgning og evt. op-
træden på næste års Kultur weekend. 

 Der budgetteres med feriekoloni næste år fra 3. – 5. juli 
2005. 

 Skitur har nu været i 2003 og 2004. Det overvejes at 
finde på noget andet til næste år. 

 Indtægterne kommer fra Strandens Genbrug, blom-
stersalg og imagesalg ved Kultur weekend. Den næste 
afholdes den 10. – 12. juni 2005. 

5-8 BL tilbyder lokalkurser for afdelingsbestyrelser 
 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Markvandring den 5. oktober med Lejerbo. Referat føl-

ger senere. 
6-2 Ud- og indflytningssyn blev diskuteret på grundlag af 

TV-udsendelsen ”Kontant”, hvor Lejerbo blev hængt ud. 
6-3 Hærværk den sidste måned. Brev fra beboer i blok 15 

om hærværk. John kontakter beboeren. Nogle forældre 
har været indkaldt for en fælles løsning af problemerne. 
Nogle forældre er chokerede over, hvad deres børn har 
gang i, når de bliver konfronteret hermed. Det er med-
delt, at der vil ske en anmeldelse til Politiet, hvis man 
blive taget i hærværk m.m. 

6-4 Renovering – helhedsplan. Afdelingsbestyrelsen tager 
ud og ser på renoveringer. 

6-5 Affaldsposer. Vi er tæt på en løsning. Nye poser afprø-
ves. 
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6-6 Dispensation for varmemålere er givet af Brøndby 
Kommune indtil udgangen af 2006. 

6-7 Indkøb af el til afdelingernes fællesforbrug. Lejerbo ar-
bejder på at undersøge markedet. 

6-8 Udluftning i sikringskælderne. Der opsættes ventilato-
rer. 

6-9 Akustiske lysfølere. Det droppes, da det bliver for dyrt. 
I stedet findes en løsning med sparepærer. 

6-10 Renovation 2005 – 2008. Der kommer nyt prisblad. Der 
vil formentlig ske varsling af huslejestigning p.g.a. sti-
gende afgifter. 

6-11 BL informerer.  Seminar om arbejdsulyk-
ker/Arbejdsmiljøreform. Seminar for varmemestre. 

6-12 Affaldshæfte er til korrekturlæsning. John har fået en 
cd-rom og sender rettelserne retur til Teknisk Forvalt-
ning, så det kan trykkes. 

6-13 Målsætninger i afdelingen er nu rettet med de rettelser 
Birthe var kommet med. 

6-14 Styning og beskæring af træer i Lunden vil blive foreta-
get i den kommende tid. 

6-15 Uindregistrerede biler i Lunden. Såfremt der er beboere 
der ser uindregistrerede biler så kan afdelingsbestyrel-
sen, varmemesteren eller Teknisk Forvaltning kontak-
tes med placering, biltype m.m. Teknisk Forvaltning 
kan kontaktes direkte på vejplads@brondby-kom.dk 

 

Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling fra Lundeklubben er godkendt. 
 

 Næste møde tirsdag den 2. november 2004. 
 Refereret ved Birthe Ketterle 
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Altaninddækninger 
 
Afdelingsbestyrelsen var midt i oktober på en tur for at se på 
altaninddækninger. 
 
Det første sted var Afd. 49, Egevolden i Hvidovre. 

 
Så tog vi på udstilling hos Windoor, Industrivej 51 A, Roskilde 
 

 
Windoor altaninddækninger bygger på et meget fleksibelt sy-
stem baseret på pressede aluminiumprofiler. 
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Derefter kom vi til Afd. 61 Parkbo, Parkvej 79, Taastrup 

 
Så kørte vi til Afd. 187, Flintemarken 73, Vedbæk 
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Vi sluttede af i Afd. 173, Rudersdalsvej 120, Søllerød (vores 
søster-afdeling har altaner i stueetagen 
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Pensionist i Lunden 
 

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

Vi er ca. 38 medlemmer, der mødes hver 
torsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Darup-
lund 71 til hyggeligt samvær, samt ind i mellem forskel-
lige arrangementer af enten oplysende eller festlig ka-
rakter. 

 

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 Inger Simonsen, Daruplund 69, 3. mf., 
Tlf. 43 54 23 78. Mail: ims@lundens.net  

 

Vittigheder 
 

Før i tiden hadede jeg at gå til bryllupper.  
Hver gang jeg var til et, kom samtlige gamle tanter og bedste-
forældre hen og prikkede mig i siden mens de grinende sag-
de: 
”Det er din tur næste gang.” 
Det stoppede alt sammen da jeg begyndte at gøre det samme 
ved dem, når vi var til begravelser 

 
- Jeg traf min kone til singlefest på Damhuskroen.  
- Hvor sødt! 
- Nej, jeg troede, hun var derhjemme for at passe børnene.
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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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Børnesiden 
Præmierne 

Oktober 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Katarina Lundquist 
Daruplund 27, 2.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 
Stephanie Irsdal 

Resenlund 12, 2.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Christian Rasmussen 
Resenlund 10, 2.tv. 

 

Løsning: 
 
Her er de 6 tal der 
mangler: 

 
 

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 

Oktober 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Lis Hermansen 

Daruplund 59, 3.th. 
 

og 
 

1 fl. Vin:  
Birthe Buron 

Daruplund 11, 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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Radio kanaler i ”Lunden” 
pr. 1. november 2004 
 
Navn Frekvens Radio-pakke 

Lokal radio - ? 88,8 Grund – Mellem – Fuld 

BBC World Service Radio 88,4 Grund – Mellem – Fuld 

NDR 1 90,1 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 90,6 Grund – Mellem – Fuld 

POP FM 91,2 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P1 92,2 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P4 92,7 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P3 93,5 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 94,5 Grund – Mellem – Fuld 

Radio 100FM 96,1 Grund – Mellem – Fuld 

DR P2 Musik & Kultur 97,0 Grund – Mellem – Fuld 

The Voice Radio 97,7 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P2 98,2 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 98,8 Grund – Mellem – Fuld 

Klassisk Radio Tysk 99,4 Grund – Mellem – Fuld 

Sky Radio 100,5 Grund – Mellem – Fuld 

DR P1 101,5 Grund – Mellem – Fuld 

DR P4 – Københavns Radio 102,7 Grund – Mellem – Fuld 

DR P3 103,2 Grund – Mellem – Fuld 

DR Klassisk 103,9 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 104,5 Grund – Mellem – Fuld 

RTL Oldies 105,0 Grund – Mellem – Fuld 

Radio 2 105,7 Grund – Mellem – Fuld 

Super FM 106,6 Grund – Mellem – Fuld 

NDR Radio 3 107,2 Grund – Mellem – Fuld 

Nyhedsradioen 24 - 7 107,6 Grund – Mellem – Fuld 
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TV kanaler i ”Lunden” 
pr. 1. november 2004 
 Navn Kanal Frekvens (MHz) TV-pakke 
Beboer TV S9 161,25 Grund – Mellem – Fuld
ARD S10 168,25 Grund – Mellem – Fuld
TV Danmark K5 175,25 Grund – Mellem – Fuld
TV 2 Norge K6 182,25 Grund – Mellem – Fuld
Kanal København K7 189,25 Grund – Mellem – Fuld
DR 2 K9 203,25 Grund – Mellem – Fuld
DR 1 K10 210,25 Grund – Mellem – Fuld
TV 2 K11 217,25 Grund – Mellem – Fuld
InfoKanalen S11 231,25 Grund – Mellem – Fuld
Sverige 1 S13 245,25 Grund – Mellem – Fuld
Sverige 2 S14 252,25 Grund – Mellem – Fuld
TV 1 Norge S29 367,25 Grund – Mellem – Fuld
Ekstrakanalen S30 375,25 Grund – Mellem – Fuld
ZDF S32 391,25 Grund – Mellem – Fuld
Reserveret til Video K33 567,25 Mellem – Fuld 
Reserveret til Selector K41 631,25 Mellem – Fuld 

 TV 4 Sverige K42 639,25 Mellem – Fuld 
TV3 + K43 647,25 Mellem – Fuld 
TV 2 Charlie K44 655,25 Mellem – Fuld 
TV 3 K45 663,25 Mellem – Fuld 
VH1 / Private Blue K49 695,25 Fuld 
Cartoon Network K50 703,25 Fuld 
TV 5 Europe K51 711,25 Fuld 
Jetix / Hallmark K52 719,25 Fuld 
MTV Europe K54 735,25 Fuld 
Discovery Channal K55 743,25 Fuld 
The Voice TV K56 751,25 Fuld 
CNN International K57 759,25 Fuld 
BBC World K58 767,25 Fuld 
BBC Prime K59 775,25 Fuld 

 Turner Classic Movies K61 791,25 Fuld 
Kanal 5 (Danmark) K62 799,25 Fuld 
Viasat Sport 1 K63 807,25 Fuld 
Eurosport K64 815,25 Fuld 
dk 4 K65 823,25 Fuld 
TV 2 Zulu K66 831,25 Fuld 
Discovery Animal Planet K67 839,25 Fuld 
National Geographic K68 847,25 Fuld 



 

 

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 

 



 

 

Fredag 19. november kl. 20.00  
Brøndby Strand Bibliotek, lokalerne på 1. sal 
 
 
The Basement Jazzband  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette band, som også tidlige-
re har gæstet klubben, har i 
år 10 års jubilæum. Det vil 
vi selvfølgelig være med til at 
fejre. Bandet står for traditi-
onel jazz med et bredt reper-
toire af jazzklassikere og 
evergreens, der skaber en 
glad og festlig stemning. Mu-
sikken leveres af: Niels Chri-
stensen, trompet; Helge Kaj, 
klarinet; Jens Bodholdt, ba-
sun; Jan Duelund, banjo; 
Lars Nielsen, bas og Sven 
Levandowsky på trommer. 
 

 
Brøndby Jazzklub blev stif-
tet den 22. februar 1979 ef-
ter en idé fra tre aktive jazz-
musikere, Kurt ”Munken” 
Jensen, Hans K. Pedersen og 
Ole Olsen og siden har klub-
bens faste spillested med få 
undtagelser været den store 
sal over Brøndby Strand Bib-
liotek. 
 
Klubben – der fra starten har 
været drevet i nært samar-
bejde med de til enhver tid 
siddende Kulturelle Udvalg i 
Brøndby Kommune – afhol-
der for tiden 10 årlige kon-
certer. Hertil kommer et ar-
rangement under den snart 
10-årige store årlige begi-
venhed Kultur Weekend i 
Brøndby Strand, som nor-
malt afholdes den anden 
weekend i juni måned. 
 
Endvidere deltager forenin-
gen i de månedlige søn-
dagsmatinéer i kulturhuset 



 

 

KILDEN i Brøndbyøster, hvor 
en række kulturelle forenin-
ger i samarbejde med Kultu-
relt Udvalg sammensætter 
omkring 8 – 9 festlige søndag 
eftermiddage, hvor kaffen og 
kagen samt diverse drikke-
varer kan nydes. 
 
For at markere klubbens 25-
års jubilæum er Brøndby 
Jazz- og Blues Festival blevet 
indstiftet. Du kan læse mere 
om den her på hjemmesiden 
www.brondbyjazzklub.dk 
 
Vil du vide mere om klub-
ben, måske være medlem, så 
ring til: 
 
Næstformand 
Elo Christiansen 
Albjergparken 49, st. tv. 
2660  Brøndby Strand 
( 43 54 13 11 
Mobil 29 47 29 11 
 
Arrangementerne afholdes 
på Brøndby Strand Bibliotek 
i lokalerne på 1. sal, med 
indgang i smøgen ved trap-
pen der går til AOF (bag Net-
tos forretning), vis a vis 
Brøndby Strand S-togs-
station. 
 
Dørene åbnes kl. 19.30 og 
orkestrene spiller fra kl. 20. 
 

Kontingent for hele året 
Kr. 100,00 
 
Kontingent for efteråret 2004 
kr. 60,00 
 
Entré for medlemmer inden 
kl. 20 kr. 25,00 
 
Entré for medlemmer efter 
kl. 20 kr. 45,00 
 
For gæster betales der uan-
set tidspunkt kr. 65,00 
 
Indmeldelse af nye medlem-
mer kan ske ved hvert ar-
rangement.  
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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 
Jørn Rasmussen 
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. 15 

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 Inger Simonsen, D. 69 



 

 

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, R.12 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdel 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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