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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 

 
”Lejerbo skaber rum for liv” 



 
 

 
 
 

 
 
 

Redaktørens side 
 

Godt nytår til alle vores læsere. Vi håber, at alle er kommet 
godt ind i det nye år. 
 

Jeg beklager, at jeg havde skrevet forkert dato for deadline 
denne gang. Vi rykkede den til søndag. Næste gang er en ons-
dag. 
 

Jeg vil minde jer om, at det er fastelavn, søndag den 6. febru-
ar. Se mere på side 21. Jeg håber, at der er større tilslutning i 
år. Sidste år måtte vi jo aflyse, på grund af manglende deltage-
re. 
 

Der er en opskrift på fastelavnsboller med creme, på side 14. 
Den skulle I prøve. Den er rigtig god. 
 

Tak til Jeanette, for alle vittighederne og tak til dem, der sen-
der løsninger, indlæg m.m. 
 

Så er der kun tilbage, at ønske jer alle en rigtig god januar 
måned og god fornøjelse med dette nummer af bladet. 
 

I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller (meget 
gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

Med stormende orkan hilsen 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 2. februar kl. 16.00 
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Johns klumme
Alle beboerne i Lunden øn-
skes et rigtig godt nytår. Hå-
ber, at alle er kommet godt 
ind i år 2005. 
 
Selv om der var en del fyr-
værkeri rundt omkring i 
Lunden, så kan man se, at 
mange beboere har været 
hjælpsomme med at rydde 
op. Tak for det. 
 
I november 2003 installerede 
vi nye ventilatorer på taget. 
Ifølge vores aflæsninger, så 
har vi sparet ca. 150.000 kr. 
i strøm på et år. 
 
Sammen med administratio-
nen har afdelingsbestyrelsen 
gennemgået regnskabet for 
1. okt. 2003 – 30. sep. 2004. 
Vi kommer desværre ud af 
regnskabsåret med et un-
derskud på kr. 69.835. 
Vi har igen måtte henlægge 
et beløb til uerholdelige fra-
flyttede beboere. Vi har også 
investeret i et nyt betalings-
system i vaskeriet, men det 
skulle gerne betale sig hjem i 
sparet gebyrer i løbet af et 
par år. Desuden er der kor-
rektion af El-afgiften fra tid-
ligere år. Vi har også har 
langtidssygdom, men der får 
vi kun refunderet en del af 

sygelønnen. 
 
Regnskabet er blevet god-
kendt af afdelingsbestyrel-
sen, og det skal nu forelæg-
ges Lejerbo Brøndby til ende-
lig godkendelse. Det vil også 
blive forelagt på det kom-
mende afdelingsmøde til ori-
entering. 
 
Vi har i øjeblikket en del for-
handlinger med administra-
tionen om budget for 1. okt. 
2005 – 30. sep. 2006. Som 
det ser ud i øjeblikket så vil 
der komme en lejestigning 
på lidt under 4%. Det er 
stigninger i udgifter til vand 
og forsikringer, variable ud-
gifter (lønninger og trappe-
vask) og henlæggelser til tab 
på fraflytninger der er årsa-
gen. Budgetforslaget vil blive 
forelagt på det kommende 
afdelingsmøde til endelig 
godkendelse. 
 
I løbet af kort tid går vi i 
gang med at udskifte de ek-
sisterende cirkulationspum-
per med nye elektroniske 
pumper. Det skulle betyde 
en bedre fordeling af varmen 
samt en del sparet strøm. 
 
Afdelingsbestyrelsen har be-
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sluttet at regulerer priserne i 
vaskeriet med virkning fra 
midten af januar. Se andet 
sted i bladet. 
 
Legepladserne er blevet gen-
nemgået på den årlige in-
spektion efter EU-regula-
tivet. Der blev selvfølgelig 
fundet nogle fejl, men ingen 
graverende ting. Disse fejl vil 
blive rettet i løbet af kort tid. 
 
En lørdag i november blev vi 
underrettet om, at der dryp-
pede vand i kælderen i blok 
5. 
Vi kontaktede Abak Kloak, 
der kom og ordnede afløbet. 
Samtidig kom Falck og su-
gede vand om i kælderen, og 
satte en affugtet op. 
 
Om søndagen var der en del 
vand i kælderen igen, og det 
løb ned ad væggene. Abak 
Kloak kom igen. De under-
søgte med TV kloakken, men 
der var ikke noget at se. Vi 
gik op på 2 sal. Abaks ”bo-
remaskine” kom ned i afløbet 
og stødte på noget. Man var 
nødt til at afmonterer toilet-
tet, og af den vej sende et TV 
ned. 
 
Det viste sig, at det var en 
duft-blok der sad fast nede i 

faldstammen, og den stop-
pede selvfølgelig for papir og 
lign. 
 
Man skal aldrig bruge 
”duft-blokke”. 
 
Lejerbo har fået solgt sit do-
micil i Kristianiagade for ca. 
30 mio.kr. Man er ved at væ-
re klar med et forprojekt til 
et nyt domicil i Valby, som 
formentlig kan være klar i 
2006. 
 
Brøndby Kommune havde 
indkaldt til møde om hær-
værk i Brøndby Strand i de-
cember måned. Hærværk 
øves generelt mod de grønne 
anlæg og alt inventar i om-
rådet, men især er hærværk 
mod belysningen synlig. 
NESA var også til stede og 
fortalte at der i 2004 er lavet 
hærværk på belysningen for 
ca. 300.000 kr. (mange pen-
ge). Det blev besluttet, at 
nedsætte en lille arbejds-
gruppe, som skulle se om de 
kunne finde noget af årsa-
gen, til al det hærværk. 
 
Mange 
hilsener 
John 
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Spamfilter, antivirus 
og firewall 
 
Spam er egentlig et engelsk ord for dåseskinke, men dækker nu også 
over uønskede reklamer via fax, email eller sms. 
 
Man kan undgå, eller mindske mængden af spam, ved ikke at åbne el-
ler købe fra uønskede reklamer. Man kan også installere et spamfilter 
og undgå at efterlade sin adresse offentliggjort på en hjemmeside. 
 
SPAMfighter er et gratis program til Microsoft Outlook og Outlook Ex-
press, der automatisk og effektivt 
blokerer spam. Når du henter mail, 
vil SPAMfighter automatisk spørge 
SPAMfighter-Serveren, om det er 
spam og hvis det er tilfældet bliver 
den flyttet til din spam-folder. Hvis 
du modtager spam som ikke bliver 
taget af filtret, kan du ved at trykke 
på én knap, anmelde og fjerne spam 
mailen fra de andre 330.000 
SPAMfighter brugere fra 135 lande. SPAMfighter er 100 % gratis for 
privatpersoner (findes på dansk) og kan bl.a. hentes på adressen: 
http://www.spamfighter.com  
 
 
Norton AntiVirus er et omfattende antivirusprogram, der giver dig mu-
lighed for at forebygge, opdage og fjerne virus på computeren. Pro-
grammet finder og reparerer automatisk inficerede filer og sikrer såle-
des dine data. Norton Antivirus kan nemt opdateres med de nyeste vi-
rusdefinitioner via Internettet, så computeren altid er forberedt på de 
seneste virustrusler. Funktionerne Worm Blocking og Script-blokering 
øger beskyttelsen ved at opdage nye virustrusler, før virusdefinitionerne 
er oprettet. 
 
Firewall er et program der blokerer for adgangen til ens computer. Det 
kan hentes på: 
http://www.zonelabs.com/store/content/catalog/products/sku_list_za
.jsp?lid=pdb_za1  
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 Til salg: Beboer TV
Skænk/købmandsdisk i lyst 
fyrretræ, b: 177 cm, d: 41 
cm, h: 82 cm. 600 kr. 
 
Boksesæk ca. 20 kg. blå med 
ophæng som ny 600 kr. 
 
Ring efter kl. 16.00 på: 
43 54 98 02. 
 
Hilsen Jeanette 
 
 

Sikringsrum 
Mangler du ekstra kælder-
rum, så gør vi opmærksom 
på, at for kr. 40,00-70,00 
kan man leje et kælderrum i 
sikringskælderne. 
 
Sikringskælderne er belig-
gende i blok 5, Daruplund 
21 og i blok 14, Resenlund 
14. 
 
Man kan henvende sig på 
afdelingens kontor Darup-
lund 29, og blive skrevet på 
venteliste. 
 

John 
 
 
 
 
 

På Lundens Beboer TV, kan 
du se informationer omkring 
Bestyrelsen, Varmemester-
kontoret, Vaskeriet, Lejerbo, 
Selskabslokalerne, Ældre-
cafeen, Bankospil og meget 
andet. 
Der sendes på kanal: 
TV kanal S9 / 161,25 Mhz  
Vi vil ligeledes tilstræbe hur-
tigst muligt at skrive, hvis 
der mangler vand, eller var-
me, eller der er fejl på tele-
fon/internet. 
 

Ulovlig 
cykelkørsel 
Vi skal henstille til alle, der 
benytter fortovet som cykel-
sti om, at holde op med det-
te. 
Vi skal også henstille til for-
ældre, at gøre deres større 
børn opmærksom på, at for-
tovet er for gående. 
Mange forældre lader deres 
mindre børn trygt færdes 
nede, idet der i området kun 
er trafik af cykler og de hører 
til på den dertil indrettede 
cykelsti. 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Afdelingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

15. marts 2005 
klokken 18:30. 

 
Sæt allerede 
nu kryds i 

kalenderen. 
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Fredag den 21. januar kl. 20.00 har Brøndby Jazzklub igen 
et arrangement. 
 

Det er Royal Jazzband der spiller. Forårets 1. debutorkester 
har rødder i Roskildegarden. De spiller glad dixieland jazz, 
der både kan lyttes og danses til. Som inspirationskilde kan 
nævnes Louis Armstrong, Kid Ory og Papa Bue. Besætningen 
er: Tommy Ringvad, trommer og vokal; Jan Schollert, basun; 
Keld Haahr, trompet; Steen ”Sunshine” Mygind, sousafon; 
Søren Lomholt, piano og Jonas ”Doc Jones” Hellerstedt, ban-
jo.  
 

Arrangementerne afholdes på Brøndby Strand Bibliotek i lo-
kalerne på 1. sal, med indgang i smøgen bag Nettos forret-
ning. 
 

Vil du vide mere om klubben, så se på hjemmesiden 
www.brondbyjazzklub.dk eller ring til: 
 

Næstformand Elo Christiansen, Albjergparken 49, st.tv.  
2660 Brøndby Strand. Tlf. 43 54 13 11 - Mobil 29 47 29 11 
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ÅBNINGSTIDER: Onsdag 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. 

 

Højere hollændere 
 

Hollænderne er de højeste i verden, men folkefærdet bliver ba-
re ved med at vokse. En gennemsnitlig hollandsk mand måler 
185 cm. og det er næsten 10 cm. mere, end den gennemsnitli-
ge amerikanske og britiske mand. 
 
Et analyseinstitut har indsamlet data de seneste syv år, og de 
viser, at hollænderne bliver stadig større. På bare 40 år er den 
gennemsnitlige hollandske mand vokset med 15 cm.  
 
 
 
  

Ritzau/Reuters 

 

Husdyr i Lunden
Vi skal gøre opmærksom på, 
at man skal have tilladelse 
fra afdelingen til at have een 
firbenet ven i lejligheden. 
 
Denne tilladelse skal være 
afdelingen i hænde senest 4 
uger efter indflytningen/an-
skaffelsen. Man kan afhente 
skema om ansøgning af 
husdyr på afdelingskontoret 
- tirsdag i lige uger. 
 
Når det drejer sig om hund, 
så skal vi se sidste kvitte-
ring på, at den lovpligtige 
hundeforsikring er betalt. 
Hvis lejere der er tilmeldt, 

men har fået en ny hund, 
skal man også tilmelde den 
nye hund til afdelingen og 
forevise kvittering for forsik-
ringen. 
 
Vi skal også gøre opmærk-
som på, at der udleveres 
gratis hundeposer, på afde-
lingskontoret og hos var-
memesteren, og at man har 
pligt til at samle op, når 
der bliver besørget stort, 
og at hunden skal føres i 
snor i Lunden. 
 
Husdyrudvalget 
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Vaskeriet Gratis TV 
 

På grund af stigende om-
kostninger, har Afdelings-
bestyrelsen besluttet at hæ-
ve priserne, for brug af va-
skeriet fra 18. januar 2005. 
 
De nye priser er følgende: 
 
Forvask – uændret: 1,00 kr. 
 
6,0 kg vaskemaskine: 
fra 9,00 kr. til 10,00 kr. 
 
10,0 kg vaskemaskine: 
fra 14,00 kr. til 15,00 kr. 
 
Tørretumbler: 
fra 3,00 kr. til 4,00 kr. 
for 10 min. 
 
Strygerulle: 
fra 6,00 kr. til 7,00 kr. 
for 25 min. 
 
Centrifuge – uændret: gratis. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen og 

Varmemesteren 
 

 
 
 
 
 

Sort 21” tv, uden fjernbetje-
ning og S-kanaler. Virker 
perfekt. Kan afhentes gratis 
på afdelingskontoret, efter 
nærmere aftale. 
 
Kontakt John på: 
29 72 00 30 el. 43 54 00 30 

 
 

 
 

Vittighed: 
 
Besked til den ensomme... 
Tak for deres henvendelse 
angående deltagelse i "Hvem 
vil være millionær", desvær-
re kan de ikke deltage da de 
jo ikke har muligheden for 
at ringe til en ven! 
 
Tjener, den bøf jeg har fået 
er for lille!  
- Vent blot og se, hr. De vil 
blive overrasket over hvor 
lang tid det vil tage Dem at 
tygge den! 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
2. februar 2005, klokken 16:00.  
 

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

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     
2. februar 2005 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________  
 
Adresse:_____________________

Held & 
lykke
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Fastelavnsboller med creme
16 stk. 
 
Dej 
1 dl mælk 
50 g gær 
125 g blødt smør 
1 æg (str. stor), evt. pasteuriseret 
4 spsk sukker 
375 g hvedemel (ca. 6¼ dl) 
 
Creme 
1 æg (str. stor), evt. pasteuriseret 
2 spsk sukker 
2 dl mælk 
1½ spsk hvedemel 
korn fra ½ stang vanilie 
 
Glasur 
100 g florsukker (ca. 2 dl) 
1 spsk mørk rom – eller vand 
 
Bagetid: Ca. 10 min. Ved 225° 
 
Dej: Lun mælken i en gryde, til 
den er lillefingervarm. Hæld den i 
en skåæ og rør gæren ud heri. 
Tilsæt de øvrige ingredienser 
(hold lidt mel tilbage). Slå dejen 
godt sammen. Dæk skålen med 
fx et låg og stil dejen til hævning 
et lunt sted i ca. 1 time. 
 
Creme: Pisk alle ingredienserne 
sammen i en lille tykbundet gry-
de. Bring blandingen i kog under 
piskning og ved kraftig varme. 
Kog cremen ved jævn varme, un-
der stadig piskning, i ca. 5 min. 
Tag den af varmen og kom 
cremen i en skål. Lad cremen kø-
le af – rør af og til. 
 
Tag dejen ud på et meldrysset 

bord og ælt den godt igennem.  
 
Tilsæt evt. resten af melet. Rul  
dejen ud til en firkantet plade 
(ca. 40 x 40 cm.) Skær dejpladen 
igennem 3 gange på hver led, så 
der bliver 16 firkanter (ca. 10 x 
10 cm.) Læg ca. 1 spsk creme på 
hver firkant. Saml dejen om fyl-
det til små ”pakker”. Klem sam-
menføjningerne godt sammen så 
cremen ikke kan løbe ud. Form 
”pakkerne” til boller og til dem 
med sammenføjningerne nedad 
på plader med bagepapir. Lad 
bollerne efterhæve tildækket i 45 
min. Bag bollerne midt i ovnen 
og lad dem køle af. 
 
Glasur: Rør florsukker og rom 
sammen og fordel glasuren på 
bollerne. 
 
Variation: Læg ca. 1 tsk groft-
hakket, mørk chokolade på hver 
portion kagecreme – før dejstyk-
kerne foldes til små ”pakker”. 
Pynt med sigtet florsukker. 
 
Fryseegnet: inden bagning 
 
http://www.arla.dk/karoline
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 12/2004 

tirsdag den 14. december 2004 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, 
Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 

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

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Regnskab for 2003 – 2004: Blev gennemgået, er revide-

ret og sluttede med et underskud på kr. 69.835. God-
kendt af Afdelingsbestyrelsen. 

2-2 Budget for 2005 – 2006. Vedligeholdelsesskemaet blev 
gennemgået og flere poster blev omrokeret. Mogens 
anmodede om yderligere omrokeringer. Rettelserne 
sendes til Lejerbo. Punktet tages på næste gang. 

2-3 Priser i vaskeriet. Det blev foreslået at regulere priserne 
med 1 kr. på maskiner, tørretumbler og strygerulle. 
Godkendt. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 TDC/DKT færdigmelder kabelentreprise. Alt fundet i 

orden. 
3-2 Omlægning af tv-kanaler den 23. nov. 04. 
3-3 Beboer TV er gået i luften og kan ses på kanal S 9. 
3-4 Campingpladser. Beboer har gjort opmærksom på, at 

flere campingpladser står tomme og foreslår, at vi hæ-
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ver priserne i takt med Absalons priser – til ca. kr. 
1.200 pr. år.  

 Dette blev diskuteret, men vi finder ikke grund til at 
sammenligne os med en forening, der er kommerciel. 
Campingpladserne er til for beboernes skyld, og de be-
taler jo også husleje (inkl. ejendomsskat). Glenda til-
skriver beboeren. 

 

Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 9. nov. 2004 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 23. nov. 2004 blev gennemgået. 
4-3 Kontorvagt den 7. dec. 2004 blev gennemgået. 
4-4 Kontorvagt den 11. jan. 2005 – Helge Sparlund 
4-5 Kontorvagt den 25. jan. 2005 – Glenda Jensen 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Datoer for bankospil 2005-2006 blev godkendt. 
5-2 Referat fra Lejerbo Brøndbys b-møde 30/11-04 blev ta-

get til efterretning. Frederik Bøgeskov træder ud med 
udgangen af 2005 som kommunens repræsentant. 

5-3 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 6/10-04 
handlede bl.a. om TV`s Kontanten, hvor en uheldig fra-
flyttersag blev behandlet. Der vil komme en orientering 
i næste nr. af Lejlighedsvis. 

5-4 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 2/11-04 
blev taget til efterretning. 

5-5 Repræsentation. Det blev besluttet på sidste Organisa-
tionsbestyrelsesmøde at indkøbe skjorter til Organisa-
tions- og Afdelingsbestyrelse. 

5-6 Referat fra De 9 møde den 8. nov. 2004 handlede bl.a. 
om stillingsopslag for opsøgende medarbejder samt ar-
bejde i Børnenes Rejsebureau. 

5-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau 10. november 2004. 
var en evaluering af de allerede afholdte arrangementer 
samt idéforslag til arrangementer i 2005. 
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5-8 Kvarterløftmøde 2/12 om analyse af Brøndby Strand 
Centerets udviklingsmuligheder. Rapport kan ses på 
kommunens hjemmeside. 

5-9 Nyhedsbrev fra Kvarterløftsekretariatet forelå. Det kan 
afhentes på biblioteket. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Vandskade i blok 5. Efter meget arbejde (hele lørdagen 

gik), og til sidst fjernelse af toilet, viste det sig, at en 
”duftblok” havde sat sig fast i faldstammen og stoppede 
for afløbet. Det var formentlig holderen. 

6-2 Forbrug for sidste 4 mdr. blev gennemgået. 
6-3 Strømforbrug efter nye ventilatorer blev gennemgået. 

Det ser godt ud. 
6-4 Garage til tankanlæg. Tilbud fra 3 håndværkere blev 

taget til efterretning. Vi har et pålæg fra kommunen om 
opbevaring og påfyldning af brændstof. De blev fundet 
OK! 

6-5 Elo-rapport – cirkulationspumper. Tilbud er indhentet 
fra Byernes Varme. Vi bliver ifølge den seneste Elo-
rapport nødt til at udskifte 11 pumper. Vi har penge på 
budgettet. Godkendt. 

6-6 Rengøringsfirma – opsiges. Der er utilfredshed og det er 
flere gange påtalt. De har opsigelsesfrist og opsiges pr. 
1. juni 2005. 

6-7 Nyt køkken i blok 16 – råderetssag er godkendt. 
6-8 Inspektionsrapport om legepladsen blev gennemgået. 

De ser rimelig fornuftig ud. Mogens indhenter tilbud på 
reparation samt fjernelse af enkelte legeredskaber. 

6-9 Brev til ”fraflytter”. Forslag fra Mogens om tiltag for den 
fraflyttede beboer for at holde fraflytningsregningerne 
nede. Det drejer sig om, hvad man selv kan gøre inden 
lejligheden bliver synet. 

6-10 Selskabslokaler – vedligeholdelse af porcelæn og bille-
der. Der bevilges kr. 4.000 til billeder og ca. kr. 10.000 
til porcelæn, og der indhentes tilbud på renovering af 
gulv i den store sal. 
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6-11 Møde med kommunen og NESA om hærværk i Brøndby 
Strand. John deltager. 

6-12 Kommunens nye affaldsplan 2005-2008 foreligger som 
forslag. 

6-13 Affaldshæfte kommet fra kommunen – er uddelt til be-
boerne. 

6-14 Skaktaffald – oktober 12.260 kg. Der er lidt mindre af-
fald at spore i forhold til tidligere. 

6-15 Indbrud på varmemesterkontoret den 6. nov..04 kl. 
2.15. Der blev ikke stjålet noget. 

  
Pkt. 7 Klager 
 Ingen 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
Ingen 
 
 
Næste møde tirsdag den 18. januar 2005. 
  
Refereret ved Birthe Ketterle  
 
 
 
 

Flaskerensere 
 
 

Varmemesteren har indkøbt nogle flaskerensere til rens-
ning af afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan købe en for kr. 20,- hos varme-
mesteren. 
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Ældrecaféen. 
 

ÆldreCaféen er for alle pensionister og efterlønsmodtagere, 
boende i Lunden. 

Der er åbent hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 i: 
Selskabslokalerne, Daruplund 69. 

 

Der er bankospil, den første torsdag i måneden og man prø-
ver, at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for 
pensionister. De øvrige torsdage, er der rafling, kortspil og 
hvad der ellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 38 

medlemmer, men der er plads til mange flere endnu. 

Så kig ind en torsdag. 

 

Der er gratis kaffe,  og drikkevarer kan købes til yderst ri-
melige priser. Det månedlige kontingent er kr.: 20,00  

  

Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. 

Der er særskilt lokale for ikke rygere. 

 

Yderligere oplysninger om foreningen, kan fås 
hos formanden: Inger Simonsen 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller 
mail: ims@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 
Samt tirsdag og torsdag tillige kl.: 14:00 - 18:00 

 
Kom og fyld en pose for kr.: 100,00 
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Fastelavn 
 

   
Afdelingsbestyrelsen holder tøndeslagning på Langbjergskolen, 
for Lundens børn, der er mellem 0 - 12 år og deres 

forældre/bedsteforældre/søskende: 
 

Søndag den 6. februar 2005, kl. 10.00 - ca. 12.00 
i F1 - F3, gymnastiksalen. 

 
Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger, 
samt til 3 udklædte børn, udvalgt af en dommerkomité. 

 
Tønder til:  0 – 7 år 

 8 – 12 år   
 13 – 108 år  
  

Der vil være tønder til alle, alt efter hvor mange der tilmeldes. 
 

Børn kun i følge med voksne. 
 

På billetten der koster 10,00 kr. er der: 
(Gratis adgang for voksne) 

1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose. 
 

Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe og the. 
 

Salg af billetter fra afdelingskontoret, D. 29: 
 

Søndag den 16. januar kl. 14.00 – 15.00 
Tirsdag den 18. januar kl. 17.00 – 18.00 

 
Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte børn. 

 
Med venlig hilsen 

Festudvalget 
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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) 
 

  



25 

 

Vittigheder 
 

En mand tog på ferie til det Spanien, mens konen, der var på 
forretningsrejse, ville komme ned en dag senere. 
Efter at manden havde checket ind på hotellet, så ville han 
sende sin kone en e-mail. 
Da han ikke kunne finde det papir, han havde skrevet sin 
kones e-mail adresse på, skrev han den efter hukommelsen. 
Desværre kom han til at mangle et bogstav, og e-mailen blev 
uheldigvis i stedet sendt til en præstekone, som var blevet 
enke dagen før. 
Da hun checkede sin e-mailkonto, så gav hun et skrig fra sig 
og faldt død om på gulvet. Der stod: "Kæreste hustru, jeg er 
vel ankommet, og alting er parat til din ankomst i morgen. 
Din hengivne mand...  PS: Der er utroligt varmt hernede." 
 
Den nye kontorist på sygesikringskontoret fik besked på, at 
han ikke måtte anbefale den ene læge frem for den anden. 
Da han næste gang skulle ordne et lægeskift, sagde han: "Ja 
- vi har 178 læger i dette distrikt, men jeg kan faktisk ikke 
anbefale nogen af dem."  
 
De skal bare blande denne medicin med appelsinsaft, så 
mærker De ikke smagen." 
"Den er fin, jeg har aldrig kunnet fordrage appelsinsaft." 
 
Et ungt par sad på en bænk i måneskin og holdt hinanden i 
hånden. 
Der er nu ikke noget så romantisk som den første kærlighed, 
sagde pigen forelsket. 
Nej, men det her er da heller ikke så tosset, svarede drengen. 
 
Hørt på kontoret: 
- Det er anden gang, du beder om fri for at gå til din mor-
mors begravelse. Du vil vel ikke bilde mig ind, at du har to 
mormødre ? 
- Jo, de var tvillinger.
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Vittigheder 
 

- Hr. overbetjent, min svigermor har lige kørt mig ned. 
- Er de sikker på, at det var Deres svigermor ? 
- Hr. overbetjent, den latter tager man ikke fejl af. 
- Tjener, det her æg er bestemt ikke frisk. 
- Jamen hr., vi fik dem leveret fra landet her til morgen. 
- Hvilket land, tjener ? 
 

Kunden: - Kaffen er ikke lige så god som i går! 
Tjeneren: - Det kan ikke passe - den er fra i går! 
 

En mand var patient hos en psykolog, fordi han troede, han 
var en sild. Efter endt behandling var manden overbevist om, 
at han var en mand og ikke en sild. Han forlod konsultatio-
nen, men et øjeblik efter kom han styrtende ind og råbte: 
- Der står en kat udenfor! 
Psykologen siger: 
- Jamen, du ved da godt, at du ikke er en sild. 
Manden: Ja, jeg ved det godt, med ved katten det ? 
 

Kunden: - Er denne spray god mod myg ? 
Ekspedienten: - Nej! Den dræber dem! 
 

Patienten til lægen: Tror de, operationen vil lykkes ? 
Lægen: Ja, jeg har prøvet denne operation 1000 gange før. 
Patienten: Åh, det var godt! 
Lægen: Ja, før eller siden må den vel lykkes. 
 

Per kommer tidligt hjem fra arbejde en dag, og træder ind i 
soveværelset. Midt på sengen ligger konen splitternøgen: 
-Per: Hvad er der i vejen Gudrun? 
-Jeg tror jeg har fået et hjerteanfald! 
Per styrter ind i stuen for at ringe til en ambulance. Der mø-
der han sin søn, der er helt hvid i hovedet. Sønnen siger for-
skrækket, at der står en mand i badeværelset, og ganske rig-
tigt, der står hans bedste ven Erik splitternøgen. 
-At du ikke skammer dig Erik! Her ligger Gudrun med et 
hjerteanfald, og så render du rundt og skræmmer børnene...! 
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Børnesiden 
Præmierne 

December 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Casper Samsing 

Daruplund 53, 3.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Jonas Due 

Daruplund 59, 2.tv. 
 

Løsning: 

 
Tillykke til vinderne 

 

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

 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

December 2004 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
Ib Thomassen 

Daruplund 29, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Aase Ryding 

Daruplund 37, 3. th. 
 

Tillykke til de heldige 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret, tirsdag i 
lige uger mellem 18.00 og 
19.00 inden 1½ måned. 

 
Løsning: 
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TELIA KUNDECENTER 
 

Der skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der er 
fejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller man 
ønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte. 

88 30 40 60 
Derefter trykker man:  

 

1 – for fejl på fastnet-telefonen 
 

2 – for fejl/hjælp på internet 
 

Har man problemer med adgangskoder og lign. til logon 
og e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at der 

kun er betjening mellem kl. 8 og 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståe-
de skader uden for nor-
mal arbejdstid, samt lør-
dag/søndag og helligdage, 
kontaktes varmemesteren 
(tlf. 43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirerer 
et firma. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand 

eller brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

TDC Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

Falck 
(ved vandskade mm.) 

Tlf. 70 24 45 10 
Abon.nr. 20 13 51 90 

 

OBS! - Må kun rekvi-
reres i nødstilfælde 

Varmemester 
Mogens Nielsen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 

Gårdmænd: 
Dan Wiinblad, D. 69, 3. 
Henning Maj, D. 17, 3. 

 

 

Bore- & banketider 
Der må kun bores og bankes 

på følgende tidspunkter: 
Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 14:00 

Man må ikke bore og ban-
ke på søn- og helligdage! 

 
Maskiner kan lejes på var-

memesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelings-
bestyrelsen kan, såfremt 
dette ønskes, deltage i 
forbindelse med syn af 

lejligheden. 
 

Henvendelse til 
afdelingsbestyrelsen 
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Vaskeriets normale åbningstider 
Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 

samt 
lørdag, søndag og helligdage 

 Kl. 07:00 – 17:00 
 

Installation af 
Vaskemaskine 

 

Der er med Vvs-firmaet 
Byens Varme indgået føl-

gende aftale: 
Montering af ny 

installation: 
Kr. 1.750,- + moms. 

 

Montering af eksisterende 
installation: 

Kr. 1.300,- + moms 
 

Arbejdet kan bestilles på 
telefon 36 78 28 30 

 

Lejerbo Regionskontor
Ndr. Fasanvej 220, 3 sal 

2200 København N 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 

Kl. 10:00 – 12:00 og 
13:00 – 15:00 

Fredag: 
Lukket for henvendelser 

 

Der forefindes elevator 
 

Telefon: 38 38 04 38 
(Direkte nummer) 
Dragana Vukovic 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i ind-
gangspartier og i opgange!!! 

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

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

lejemålets hoveddør!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Ole Rohde 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok
9 

Formeringsklubben 
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 
Kith Simonsen 
D. 33 

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, 3. mf. 



 

 

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, Resenlund 12 
 

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 
 

Afdelingsformand: 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 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 
Mail: gje@lundens.net 

Bestyrelsesmedlem: 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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