
33. årgang  ·  Nr. 3 ·   Marts 2005 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 

God 
påske 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Redaktørens side 
 

Så blev det vinter, med bidende frost og en masse sne. Ikke så 
sjovt, når man skal udenfor. Påsken står for døren og med 
den, måske foråret? 
 
Fastelavnsfesten blev holdt på Langbjergskolen og billeder af 
vinderne, kan ses på side 21, samt på hjemmesiden. 
 
Næste arrangement fra Børnefestkomitéen, bliver bustur til 
BonBonLand. Datoen er fastsat til lørdag den 20. august. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Billetsalg vil foregå i juni og ju-
li måned. Mere om det senere. 
 
Så vil jeg ønske jer en rigtig god fornøjelse med dette nummer, 
samt en rigtig god påske. 
 

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 6. april kl. 16.00 
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Johns klumme
Vi holder ordinært afde-
lingsmøde tirsdag den 15. 
marts. Der bliver udsendt 
beretning, regnskab, budget 
og forslag samtidig med det-
te blad. Jeg håber, at mange 
beboere møder op i teatersa-
len på Langbjergskolen. 
 
Afdelingen skal have nye kø-
leskabe i budgetår 2005-
2006. Vi har skiftet ca. 18 
stk. køleskabe i de sidste par 
år, til nye Vestfrost. Vi har 
haft gode erfaringer med 
dem, og de beboere vi har 
snakket med har været me-
get tilfredse. Vi regner ikke 
med, at skifte de køleskabe 
der er skiftet til Vestfrost. 
Vestfrost er kommet med et 
nyt køleskab der hedder SZ 
350 (se på www.vestfrost.dk) 
 
Køleskabene findes i hvid, 
rustfri stål og aluminium. Vi 
vil forhandle med leverandø-
ren om, at der vil blive valg-
mulighed, så der kan blive et 
tilvalg mod at betale forskel-
len. Vi undersøger også mu-
ligheden for at man kan kø-
be det brugte køleskab. 
 
Vi skal have at tilbud fra 3 
leverandører. 
Der bliver udstillet et kø-

le/fryseskab i bestyrelsens 
lokaler, så beboerne kan 
kikke på det i kontortiden el-
ler efter aftale. 
 
Den årlige tur til BonBon-
Land bliver lørdag den 20. 
august 2005. Afd. 90 - Gild-
høj og afd. 94- Dammene in-
viteres til at deltage i turen. 
 
1. februar startede Yassin 
Bachiri som opsøgende med-
arbejder i Brøndby Strand. 
De 9 boligafdelinger har i 
samarbejde med Brøndby 
Kommune, ansat en opsø-
gende medarbejder i Brønd-
by Strand. Den opsøgende 
medarbejder, skal arbejde 
blandt børn og unge i De 9 
boligafdelinger i Brøndby 
Strand. Målet er, at udvikle 
samarbejdet omkring børn 
og unge arbejdet i bydelen. 
 
Yassin træffes hver torsdag 
mellem kl. 10-11 og igen 
mellem kl. 17-18 på kontoret 
i Tranumparken 1, st. 
 

Mange 
hilsener 
John 

 
 

 



 4

Til salg:          Læserbrev: 
Købmandsdisk, Fyrretræ, B: 
177 cm, D: 41, H: 82. 
4 små+3 store skuffer, 2 lå-
ger, kr. 600. 
 
Boksesæk, 20 kg. blå 
m/ophæng, som ny, nypr. 
1000 kr. sælges for kr. 400. 
 
Cornet, Yamaha YCR-2330S, 
Som ny, ks. medfølger. nypr. 
6500 kr. sælges for kr 3.000. 

 
Ring til Jeanette 
på 43 54 98 02. 

 
 

 
 

Jubilæum 
Tusind tak til alle jer, som 
huskede mit jubilæum og 
havde lyst til at besøge mig 
denne dag. 
 
Det var en uforglemmelig 
dag, som jeg altid vil huske. 
 
Kærlig hilsen 
Birgit Schmidt 
 

 

Jeg måtte læse 2 gange, in-
den jeg egentligt fattede hvad 
der stod om salt på vores 
fortove. 
Selvfølgelig er vi nødt til at få 
saltet. Jeg kender personligt 
til, hvad det medfølger med 
en brækket ankel. 
At jeg holder af dyr, ved alle 
der kender mig. Man kan så 
forbygge ved, at smøre vores 
hundes poter med vaseline, 
eller også skylle disse poter, 
når vi har luftet vores 
små/store kræ. 
Jeg må dertil undre mig 
over, at der ikke er flere der 
reflekterer på det knuste 
glas, der ligger over alt.  
Det værste er næsten, at der 
er ingen der fjerner det. Jeg 
har personligt stået og sam-
let glasskår op, for enden af 
vores sidste blok i Darup-
lund, hvor der ofte ligger 
knuste sprut flasker.. 
Det koster både børn / hun-
de flere skader, ved at få re-
vet poter eller hænder op, 
end en smule salt. 
 
Ellers lad hunden gå, hvor 
der ingen salt er, det gør jeg. 
 
Connie Kracht 
D. 49 
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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53    Fax  43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net    www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

Fra Afdelingsbestyrelsen, afd. 157 
7. marts 2005 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 
 

Ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 15. marts 2005 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2003 – 30. september 2004 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2005 – 30. september 2006 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Bestyrelsesmedlem: Helge Sparlund, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle, villig til genvalg 

 b. Bestyrelsessuppleant: Gurli Ibsen, villig til genvalg 
  Bestyrelsessuppleant: Erik Ilsvard, villig til genvalg 
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen, villig til genvalg 
   Jette Truesen, villig til genvalg 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen, villig til genvalg 

 c. Redaktør, Lundexpressen: Conni Sparlund, villig til genvalg 
 
9. Eventuelt 
 
 

                   Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
                 p.b.v. John Frimann
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Opsøgende medarbejder  

De 9 boligafdelinger og  
Ungehuset i 
Tybjergparken 
har i samarbejde 
ansat en opsø-
gende medarbej-
der pr. 1. februar 
2005.  
 
Det er Yassin Bachiri, der er 
blevet ansat. Hans primære 
opgave er at være i tæt kon-
takt med børn og unge i bo-
ligområdet. Det er vigtigt at 
finde ud af, hvad der er af 
behov blandt børn og unge i 
boligområdet. En del af op-
gaven er også at få de unge 
til at bruge de etablerede 
aktiviteter som væresteder, 
sports- eller ungdomsklub-
ber.   
 
Yassin har kontor i Tra-
numparken 1, st. og har fa-
ste træffetider hver torsdag 
mellem kl. 10-11 og igen 
mellem kl. 17-18. Ellers vil 
han være at finde rundt i 
boligområdet. 
 
Hvis man gerne vil i kontakt 
med Yassin kan det ske 
gennem beboerrådgiver 
Anette Hestlund på 
tlf.:43542275 
mellem kl. 9-16. 

 
Læserbrev: 
Det var positivt at læse, at 
det er mellem 21 – 23, at 
der øves hærværk her i 
Stranden – men, at det er 
svært at finde de unge 
mennesker – men – men, 
det skulle jo ikke være så 
svært. Hvad har vi ”Natte-
ravnene” til? ”NærPolitiet” 
går jo hjem kl. 16 – hvad 
med at de var her fra kl. 21 
– 06 morgen, så kunne de 
måske hjælpe os. ”Natte-
ravnene” er helt usynlige 
her i Stranden. Se bare 
hvad der øves af hærværk 
på S-banens telefonboks. 
Hvad er meningen med 
”Natteravnene” og politi? 
Forældre skal betale for de-
res børns gerninger, men 
opdragelse af børn kendes 
ikke. Fri opdragelse er = fri 
kriminalitet. Prøv at opdra-
ge børnene mens de er små, 
ellers er det for sent. Hold 
dem hjemme kl. 21. 
Jeg har selv haft flere børn, 
så jeg ved, at det kan lade 
sig gøre. Vær ikke så dovne. 

 
”Mormor”
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Feriekoloni 
Børnenes Rejsebureau, arrangerer for første gang feriekoloni 
for børn og deres forældre i Brøndby Strand. 
Vi har lejet en lejrskole ved Roskilde Fjord i uge 27. 
 

Vi tager fra Brøndby Strand med bus mandag d. 4. juli og 
kommer tilbage igen torsdag d. 7. juli 2005, (med afrejse ef-
ter frokost.) 
 

Prisen er 150,- kr. for børn (0-14 år) og 300,- kr. for voksne. 
Prisen er inklusiv ophold, transport og mad i 4 dage. 
Der betales et depositum på 100,- kr. for voksne og 50,- kr. 
for børn ved tilmelding. 
 

Den endelige betaling skal foreligge senest d. 1. juni. Der er 
plads til 30 beboere. Det er meningen vi skal lege, gå ture, 
lave mad sammen og ha’ det rigtig sjovt. 
 

Hvis det har vakt din interesse, kan du ringe til beboerrådgi-
ver Anette Hestlund og høre mere, eller melde dig til på 
tlf.: 43542275 eller via mail: de9@brnet.dk. 
 

Du kan læse mere om lejrskolen på: 
www.lillehendriksholm.dk  
 
 

Uindregistreret biler  
Fra tid til anden er der no-
gen der synes at man bare 
skal stille sin brugte bil – 
uden nummerplade - på af-
delingens område. Vi opfor-
dre beboere der ser uindre-
gistrerede biler, at kontakte 
afdelingsbestyrelsen, var-
memesteren eller Teknisk 
Forvaltning. Teknisk For-
valtning kan også kontaktes 
direkte på: 

vejplads@brondby-kom.dk 
 
Denne bil stod ved blok 4 i 
forrige uge. 
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Børnequizzen 
(For børn som ikke er fyldt 16 år) 

 
 
Navn:________________________Adresse_________________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
6. april 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 anden præmie: 1 flaske vin. 

 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den     
6. april 2005 klokken 16:00 
 
Navn:________________________________  
 
Adresse:____________________

Held & 
lykke
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VVaasskkeerriieett  
oommkkrriinngg  ppååsskkee  

 
 

Torsdag den 24. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Fredag den 25. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Lørdag den 26. marts: Åben fra 7.00 – 17.00 

Søndag den 27. marts: Lukket 

Mandag den 28. marts: Lukket 

 
En glædelig påske fra de blå mænd 

og Afdelingsbestyrelsen
 
 
 
 
 

FORÅRSMARKED 
 

Vi holder åbent hus 
lørdag den 9. april kl. 10 – 14 og 
søndag den 10. april kl. 10 – 14. 

 
Kom forbi og se alle vores sjove og spændende ting. 

 
Kig ind i vores hyggelige lokaler – se hvad vi har gang i. 

 
Venlig hilsen 

 
AKTIVITETSKLUBBEN 

Daruplund 5 
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Jazz i marts 
 
Brøndby Jazzklub disker op med en rigtig publikumsmagnet 
langfredag den 25. marts, nemlig: 
 

Paul Harrison Band 
 
Det er et stærkt energisk lydbillede, der kendetegner Paul Har-
rison, der foruden metalklarinetten også medbringer alt- og 
sopransax. Ellers er besætningen Hans Reichstein, banjo og 
vokal - Niels Andersson, klaver – Bjarne Christensen, bas 
samt Anders Haugaard på trommer. Seneste skud på stam-
men er hollænderen, Bert Boeren, der håndterer en trombone, 
der går lige i hjertet. 
 

Dørene åbnes kl. 19.30 til den store sal over Brøndby Strand 
Bibliotek med indgang fra stationssiden og musikken er på fra 
kl. 20.00. 
 
Elo Christiansen 
 

   

Fastelavn 
Søndag den 6. februar, holdt vi tøndeslagning på Langbjerg-
skolen. Vi var ca. 80 mennesker, der kom på en hård prøve. 
Det var ikke til at få slået hul i tønderne, eller slået sidste bræt 
ned. Det gjaldt alle 3 tønder. Næste år, må vi finde en ”børne-
venlig” tønde til de mindste, så det går lidt hurtigere at få hul i 
den. Tålmodighed, har man jo ikke for meget af i den alder. 
Det lykkedes til sidst og vi fik kåret kattekonger og dronninger, 
samt 3 bedste udklædninger. Billeder kan ses på hjemmesi-
den, samt på side 21 her i bladet. Tak til alle jer der støttede 
arrangementet og ville være med til at glæde børnene og særlig 
tak til alle jer, der hjalp med at rydde op bagefter. 
 

På børnefestkomitéens vegne 
Conni
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2005 

tirsdag den 7. februar 2005 
 
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 1/10-04 – 20/1-05 blev gennemgå-

et uden bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Lejerbos lokale hjemmesider er nu blevet etableret. 

Man kan udvælge lokale redaktører, som skal have 
redigeringsadgang. Glenda, John og Preben ønsker 
adgang. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 25. jan. 2005. Klage over åbne vinduer 

i opgang. Hvis man åbner vinduerne, skal man lukke 
dem igen inden for kort tid – ca. 10 minutter her om 
vinteren. 

4-2 Kontorvagt den 8. marts 2005 – Preben 
4-3 Kontorvagt den 22. marts 2005 – Gurli 
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Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Fastelavn på Langbjergskolen blev en succes i år. Der 

var ca. 80 mennesker, men desværre for få udklædte 
voksne. 

5-2 Lundedag 2006 vil blive afholdt lørdag den 26. august 
2006. 

5-3 Tur til BonBonLand vil blive afholdt lørdag den 20. 
august 2005. Gildhøj og Dammene inviteres til at del-
tage i turen. 

5-4 Weekendkonference den 4-6. marts 2005 for BL, 9. 
kreds. Ingen tilslutning herfra. 

5-5 Brøndby Hjemmesideforening ønsker at overgå til An-
tenneforeningen Brøndby. Vi har ingen interesse heri i 
Lejerbo afd. 157. 

5-6 Referat fra Børnenes Rejsebureau den 10. januar 
2005. Preben refererede fra mødet. Der blev arrange-
ret aktivitetsdage for børn i Rheumhus den 16. og 17. 
februar. Referat følger senere. Der vil blive arrangeret 
videoaften og bondegårdstur i løbet af foråret. 

5-7 Afskedsreception for Bente Larsen i januar. Der forelå 
takkebrev fra Bente. 

5-8 Generalforsamling i Børnenes Rejsebureau mandag 
den 21. februar 2005. Preben deltager. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde holdes den 15. marts 2005. Beretning 

foreligger i udkast. Vi pakker materiale til beboerne 
søndag den 6. marts 05. 

6-2 Klagesag i Beboerklagenævnet. Fraflytters klage er til-
bagevist på alle punkter. 

6-3 Fraflytterbrev: Forslag til servicebrev til fraflyttere for, 
at de kan holde fraflytningsregningerne nede blev ved-
taget uddelt til fraflyttere. 

 



14 

  

6-4 Nye køleskabe i budgetår 2005-2006. Vi vil indhente 
tilbud på Vestfrost Z 350 M hos El-strøm, Skousen og 
Bolind. Der bliver udstillet et køle/fryseskab i besty-
relsens lokaler, så beboerne kan gå ned og kikke på 
det i kontortiden. 

6-5 Nyt skilt til vaskeriet er udarbejdet. 
6-6 Retningslinier for boligselskaber ved alarmsignaler i 

Brøndby Kommune er uddelt af Beredskabsinspektø-
ren. Der skal udpeges en sikkerhedsansvarlig til at 
lukke ventilationsanlægget, og det er varmemesteren. 

6-7 Skrald. Vi har lidt mindre end det forventede gennem-
snit. 

6-8 Ekstra lys er sat op på gavle ved blok 15-16 og ved 
vaskeriet. 

 
Pkt. 7 Klager. 
 Ingen 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Klub Adriatic ansøger om maling. Bevilliget. 
 
 
Næste møde onsdag den 2. marts 2005. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
---------------------------------------------------- 
 

Der er blomstermarked lørdag den 
7. maj 2005 på fodboldbanen mellem 
blok 5 og 6 
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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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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 rime-
lige 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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Afdelingsmøde 
Tirsdag den 

15. marts 2005 
Kl. 18:30 

 

Teatersalen på 
Langbjergskolen 

 

 

Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

Mandag, onsdag og fredag: kl. 10:00 – 14:00 
tirsdag og torsdag: kl.: 14:00 - 18:00 

 
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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Billeder fra fastelavn 

  
 
Kattekonger- og dronninger Kattekonge- og dronning 
 

    
 
De tre bedste udklædninger Børnene står i kø 
 

  
 
… mere kø… Tønderne holder endnu 
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Vittigheder 
 
En mand kommer løbende ind på et værtshus og bestiller syv 
Whisky-shots.  
Han drikker dem hurtigere end bartenderen kan nå at 
skænke dem.  
Bartenderen: "Når man drikker nok hurtigt hva'?"  
Manden: "Det ville du også gøre, hvis du havde det samme 
som mig."  
Bartenderen: "Jamen hvad har du da?"  
Manden: "kun 50 øre..."  
 
Telefonen ringede hos den smukke unge dame, en varm 
sommerdag. 
- Goddag, det er fru. Nielsen der bor ved siden af. 
Jeg ville bare spørge Dem, om De ikke kunne lægge Dem ud i 
haven og solbade? 
Jeg ville så gerne have min mand til at slå græsplænen. 
 
Den ene dreng til den anden... 
- "Puha, hvor er jeg træt i dag." 
- "Hvorfor dog det?" 
- "Jeg har haft tysk i 4 timer i dag." 
- "Årh det er da ikke noget. Tænk på de børn der er født i 
Tyskland." 
 
Under en fin middag ville uheldet, at enke fru Jensens gebis 
knækkede. 
En beleven herre overfor hende så hendes problem, og listede 
i et lommetørklæde flere gebispar over til hende under bordet 
ganske diskret. Det fjerde par kunne fru Jensen bruge, og 
resten af middagen forløb fint. 
Da de nåede til kaffen, satte fru Jensen sig i sofaen ved siden 
af sin redningsmand og sagde: 
- "Tusind tak for hjælpen gode herre. Jeg forstår, at De er 
tandtekniker?" 
- "Næh frue", svarede manden med et smil på læben, "jeg er 
bedemand...."  



23 

 

Børnesiden 
Præmierne 

Februar 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Martin Rasmussen 
Resenlund 10, 2.tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Michelle Schneider 
Daruplund 35, 1.th. 

 

3. præmie / 20 kr. 
Patrick Nedergaard 
Daruplund 67, 1.th. 

 

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 

Februar 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev:  
 

2 fl. Vin: 
M. Maj 

Daruplund 17, 3.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Inga Voss 

Daruplund 21, 2.  
 

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 åbningstider: 
Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 

samt 
lørdag, søndag og helligdage 

 Kl. 07:00 – 17:00 
 

 
 
 
 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 

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. 17:00- 18:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Fax 43 53 59 51 

Mail: varmemesteren@lundens.net 


