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Redaktørens side 
 

Nu burde det snart være sommer, for nu går vi på ferie. 
Næste nummer af bladet, kommer først til september. 
 
Denne gang var der ikke plads til vittigheder, så dem må I ha-
ve til gode, men der er en masse andet spændende. 
 
Vi skal minde om, at der sælges billetter til BonBon-Land på 
tirsdag, fra klokken 18:00 – 19:00 på kontoret. Turen er den 
20. august, sammen med Gildhøj og Dammene. Se mere på 
side 6. 
 
Så vil jeg ønske jer en rigtig god fornøjelse med dette nummer, 
samt en rigtig god ferie til alle. 
 
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 7. september kl. 16.00 
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Johns klumme 
Afdelingen har ansøgt Lejer-
bo Brøndbys dispositions-
fond om støtte til projekter: 
 
Det er SFO´en i Resenlund 
20, der har stået tom i peri-
oden fra 1. januar til genud-
lejning pr. 1. august 2005. 
Vi har søgt om huslejerefusi-
on for de 7 måneder, i alt ca. 
kr. 200.000. 
Afdelingen søgte endvidere 
om tilskud til dækning af 
udgifter i forbindelse med 
udmatrikulering af et del-
areal til Maglelund, ca. kr. 
20.000. 
Afdelingen ansøgte også om 
dækning af udgifter til part-
nerskabsaftale i perioden 
indtil udgangen af 2007, ca. 
kr. 65.000 årligt. 
Organisationsbestyrelsen 
bevilligede det ansøgte. 
 
Vi har problemer med til-
meldingsfristerne til Telia-
Stofa, internet. Vi har haft et 
møde med TDC om deres 
løsning der hedder Bolignet. 
Internettet ser fornuftig ud, 
men de kræver at vi også har 
telefon med i aftalen. 
Vi har fået et par henvendel-
se fra beboere om internet-
udbydere. Vi har skrevet et 
brev om hvordan vores net 

er bygget, og bedt om et til-
bud på nogle løsninger. 
 
Der er stadig billetter til 
Sankt Hans bål der holdes 
torsdag den 23. juni 2005 kl. 
18:00 på festpladsen bag 
Albjergparken / parkerings-
pladsen v/Langbjergskolen. 
Der sælges billetter fra afde-
lingskontoret tirsdag den 14. 
juni mellem kl. 18:00 - 
19:00. 
 
Der er stadig udstillet et kø-
le-/fryseskab fra Vestfrost i 
bestyrelsens lokaler. Vi har 
fået en henvendelse fra Elec-
trolux, at de også gerne vil 
stille et køleskab/fryser op i 
bestyrelsens lokaler. Det er 
stadig muligt for beboerne 
kan kikke på dem i kontorti-
den eller efter aftale. 
 
Kontortid hos Varmemeste-
ren. Der er lavet en oversigt 
over ændring af kontortiden 
til kl. 17 – 18. Der er stort 
set samme antal besøgende 
som tidligere. Der har heller 
ikke været henvendelser fra 
beboere om ændringen. Så 
åbningstiden tirsdag aften 
kl. 17:00 til kl. 18:00 bliver 
gjort permanent. 
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Vi har nu fået indkøbt 612 
stk. biobeventil (spalteventil) 
til opsætning i altandørene i 
køkken og stue. Såfremt der 
er nogle beboere der selv vil 
lave det (det er enkelt at la-
ve), så kan man henvende 
sig til varmemesteren. 
 
Den 11. maj vedtog Brøndby 
Kommunalbestyrelse at der 
indrettes børnehave i Resen-
lund 20. Man er så småt i 
gang med ombygningen, og 
forventer at den er klar til 
åbning den 1. august 2005. 
 
Nu skal der betales moms af 
ejendomsfunktionærerne. 
Det har Told&Skat besluttet 
i et nyt cirkulære, der træder 
i kraft den 1. juli i år. Det 
kan dog undgås, hvis ejen-
domsfunktionærernes an-
sættelsesforhold flyttes fra 
boligorganisationerne til de 
enkelte afdelinger. ToldSkats 
afgørelse bygger på, at afde-
lingerne er selvstændige ju-
ridiske enheder, hvorfor sa-
gen kan komme til at hænge 
sammen med loven om salg 
af almene boliger.  
Det betyder ikke, at afde-
lingsbestyrelserne får ænd-
rede eller udvidede beføjelser 
i relation til ejendomsfunkti-
onærerne, idet afdelingsbe-
styrelsens rolle er fastlagt i 

lov om almene boliger. 
 
Nye ordninger for indsam-
ling af emballageaffald  
Regeringens strategi for em-
ballageaffald er, at Brøndby 
Kommune i 2005 skal ind-
samle emballageaffald af 
plast, træ og jern og metal 
fra bl.a. alle boligselskaber i 
kommunen. Man kan vælge 
at indsamle affaldet via stor-
skraldsordningen, gennem 
Genbrugsstationen eller på 
en helt tredje måde. I løbet 
af 2005 vil Kommunen der-
for undersøge, hvordan man 
bedst kan indsamle emballa-
ge affaldet. 
 
Vores Elo-konsulent har an-
befalet at vi udskifter vores 
cirkulationspumper. De har 
for stort el-forbrug, og en 
udskiftning vil give en bedre 
økonomi og bedre varme. 
Merudgift 100.000 kr. er 
fundet ved ompostering på 
konto 116. 
 
Alle i Lunden 
ønskes en rigtig  
god sommer 
 
Mange 
hilsener 
John 
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Brøndbys borgmester går af 
 

Borgmester Kjeld Rasmussen, har anmodet om 
tilladelse til, at ophøre med hvervet som 
borgmester, samt til at træde ud af 
Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2005.  
Kjeld Rasmussen kom til Brøndbyerne i 1950, og 
blev hurtigt involveret i politisk arbejde. Hans 

første politiske post var i ligningskommissionen, hvor han blev 
valgt i 1954. Fra 1958 sad han i kommunalbestyrelsen og af-
løste i 1966 den daværende borgmester, Frederik Christensen. 
Tidligere havde socialdemokraten Jens Chr. Jensen stået i 
spidsen for kommunalbestyrelsen, der i 1952 afløste det gamle 
sogneråd.  

 
Kjeld Rasmussen ved en reception for idrætsfolk på 
Rådhuset i 1960'erne. 
 
Brøndbyerne var dengang en kommune, præget af 
kraftig vækst. Etagebyggerier var siden slutningen 
af 1940’erne, skudt op ved Brøndbyøster Station 
og i Kirkebjergkvarteret ved Brøndbyvester. 
Industri – og dermed arbejdspladser – fulgte med. 

For Kjeld Rasmussen og den øvrige kommunalbestyrelse, var 
det en vigtig opgave, at få udbygget kommunens service i takt 
med, at befolkningstallet steg. Så i 1960’ernes Brøndby åbne-
de der konstant nye skoler, børneinstitutioner m.m.  
Kjeld Rasmussen var den første formand for Lejerbo Brøndby, 
valgt i perioden 1958 – 1966. 
 

Kommunalbestyrelsen har valgt ny borgmester, 
med virkning pr. 1. juli 2005 i stedet for 
borgmester Kjeld Rasmussen. Det blev som ventet 
Ib Terp. 
 

Vi ønsker Ib hjertelig tillykke med jobbet og held og lykke. 
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BonBon-Land  
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 20. august 2005 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten klokken 
9:00 og vi kører fra BonBon-Land klokken 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Billetpriser: Voksne kr.: 100,00 Børn (1 – 15 år)kr.: 50,00 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 
Tirsdag den 14. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 9. august fra klokken 18:00 – 19:00 
 
Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, 
kan I forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående 
slip. Læg den i en kuvert sammen med penge for billetter og 
smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger vi for, at 
I får leveret billetterne så hurtigt som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
________ Voksenbilletter á 100,00 kr. = ______________ 
 
________ Børnebilletter á 50,00 kr. =   _______________ 
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: _______________
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Hygge på altanen 
 
Nu kommer de dejlige efter-
middage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på altanen 
og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo! er vild med diskomu-
sik, der drøner ud over be-
byggelsen. 
 
Dæmp dit stereoanlæg bare 

lidt ned – sig det også til 
børnene – hvis de er alene 
hjemme om eftermiddagen. 
Husk på, vi skal ha’ det rart 
alle sammen, og især med 
hinanden. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 

 
Luftning af dyner og tæpper 
 
I denne dejlige forårs tid, 
hvor alle får lyst til at færdes 
ude, har det desværre igen 
vist sig, at ikke alle helt for-
står det ordensreglement 
som beboerne/bebyggelsen 
er underlagt. 
 
Det er ofte, via Lundexpres-
sen, blevet præciseret at ud-
luftning af dyner og andet 
ikke skal foregå ud over al-
tankanten til gene for de øv-
rige beboere.  
 
Samme forhold gælder for 
tæpper der er hængt til ud-
luftning over plankeværket 

ud til parkeringspladsen. 
 
Det er muligt at nogle lejere 
selv er glade for sine tæpper, 
men derfor skal disse da ik-
ke fremvises for alle øvrige 
beboere i området ! 
 
Afdelingsbestyrelsen håber 
beboerne vil rette sig efter 
ovenstående således, at alle 
kan færdes i Lunden uden at 
skulle betragte diverse op-
hængte tæpper. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Sankt Hans fest 
 

Atter afholdes der Sankt Hans fest sammen med ”RHEUM-
PARK” den 23. juni 2005 kl. 18:00 
 

Det sker på festpladsen bag Albjergparken / parkerings-
pladsen v/Langbjergskolen. 
 

Der vil være salg på afdelingskontoret i kontortiden den 31. 
maj og den 14. juni (mellem kl. 18 og 19). 
 

Menuen består af: 
Rosa stegt højreb, glaseret skinke, indbagt mørbrad, flødekar-
tofler, mixed salat m/dressing og flüte. 
 

Billetprisen for spisning er: 
Voksen: 50,00 kr. 
Børn der ikke er fyldt 15 år: 30,00 kr. 
 
På grund af BÅL & FYRVÆRKERI må HUNDE ikke medtages på pladsen. 
 
Har man ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af da-
gene, kan man forudbestille og betale billetter. Udfyld neden-
stående slip og læg den i en kuvert sammen med penge for bil-
letter og smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger 
vi for, at I får leveret billetterne så hurtigt som muligt. 
 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
________ Voksenbilletter á 50,00 kr. = ____________________ 
 
________ Børnebilletter á 30,00 kr. =   ____________________ 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: ____________________ 
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Altankonkurrence år 2005 
 
Vi vil igen i år traditionen tro 
holde en altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 
I august måned vil dommer-
komiteen gå rundt i Lunden 
og finde de tre flotteste alta-
ner, ligesom der vil være tre 
trøstpræmier. 
 
Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 

Medio august vil præmievin-
derne blive inviteret til en 
forfriskning på afdelingskon-
toret samt til uddeling af 
præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 

 

 

Blomstermarked 
 

Atter havde vi et flot blom-
stermarked. Vi havde håbet 
på godt vejr, så vi kunne væ-
re på fodboldbanen, men der 
kom nogle regnbyger ind i 
mellem. 
 
Vores blomsterudvalg klare-
de det flot, men man brugte 
også mange timer om freda-
gen til at fordele dem efter 
bestillingerne. Palle, der 
havde stået for indkøbene på 
torvet, havde fundet nogle 
flotte blomster. Der var dog 
kun 32 bestillinger. 

 
Som noget nyt blev der solgt 
pølser, øl og vand, men der 
var ikke det store salg. 
 
Der var en del blomster i 
overskud, som Palle fik solgt 
andre steder. Der var et 
overskud på kr. 2.731,- på 
blomstersalget, som over-
drages til Børnefestkomité-
en. En stor tak skal lyde til 
blomsterudvalget for indsat-
sen. 

John Frimann 
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Husdyr i Lunden 
Vi har i den sidste tid fået en 
del nye lejere. 
 
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 kvittering 
på, at den lovpligtige hunde-
forsikring 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 gra-
tis hundeposer, på afde-
lingskontoret og hos varme-
mesteren, og at man har 
pligt til at samle op når der 
bliver besørget stort, og at 
hunden skal føres i snor i 
Lunden. 
 

Husdyrudvalget 

 
 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret 
holder lukket i juli 
og august måned. 

 
Vi åbner igen: 
Tirsdag den 6. 

september. 
 

Vi ønsker alle en 
rigtig god og varm 

sommer. 
 
 

Afdelings-
bestyrelsen 
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Børne opgave 
(For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
7. september, 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 rigtigt, er du med i lodtrækningen om: 
Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin. 

 
Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 
7. september klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________ 
 

Adresse:____________________

Held og
lykke. 



 13

 

Lørdag den 27. august 
med Børnenes Rejsebureau 

Afgang kl. 7.00 fra Tranen, Tranumparken 3A 
Bussen kører fra Legoland igen kl. 17.00 

 

Billetprisen incl. indgang og bus: Børn 0-12 år: kroner: 150,00 
Voksne 13 + år:  kroner: 250,00 

Børn kun ifølge med voksne 
 
 

Der er 138 billetter og de sælges efter „først til mølle“ - princippet. 
Der sælges max. 6 billetter pr. person 

 
 
Billetter sælges fra beboerrådgiverkontoret - Tranumparken 1, st. lejl. 2.: 
 

mandag d. 8. august  kl. 16 - 18 
Tirsdag d. 9. august kl. 16 - 18 

 

 
På gensyn Børnenes Rejsebureau
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 6/2005 
tirsdag den 24. maj 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 med tilføjel-
se af pkt. 6-12 og 6-13. 

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

  

Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1/10-04 – 11/5-05 blev gennemgået 

og fundet i orden. 
2-2 Omlægning af 3 lån i afdelingen. Torben Beyer Jensen 

fra Lejerbos administration har undersøgt mulighe-
derne, og der arbejdes videre med det. Det vil ikke 
umiddelbart få indflydelse på huslejen. 

2-3 Udregninger af nye ejendomsskatter i 2006. Der er en 
manko på ca. kr. 30.000,- og der forventes en husleje-
forhøjelse på ca. 1 kr. pr. m2/år i forhold til budgettet. 

2-4 Lejerbo Brøndbys dispositionsfond.  
 Vi har søgt om og fået bevilliget ca. 200.000 fra dis-

positionsfonden, da vi mangler huslejeindbetaling for 
den opsagte SFO fra januar til august 2005 og har 
haft udgifter ved afhændelse af skrænten mod Magle-
lund på 20.000 kr. til landinspektør m.m. Desuden 
har vi fået til dækning af udgifterne til løn, husleje 
m.m. på ca. 65.000 til partnerskabsaftalen.
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Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Tilmeldinger til Telia-Stofa, internet. Vi har problemer 

med tilmeldingsfristerne. 
3-2 Internet – møde med TDC. Helge har undersøgt 

tlf.udgifterne på B-medlemmer m. fl. – både med og 
uden serviceaftale. Der arbejdes videre på det. 

3-3 Internet – andre udbydere undersøges. 
3-4 Opsigelse af en klub p.g.a. restance. Afviklet den 28. 

maj. 
  

Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 19. april 2005 blev gennemgået og ta-

get til efterretning. 
4-2 Kontorvagt den 3. maj 2005 blev gennemgået og taget 

til efterretning. 
4-3 Kontorvagt den 17. maj 2005 blev gennemgået og ta-

get til efterretning. 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Forslag til kommende bestyrelsesmøder blev vedtaget 

med enkelte rettelser. 
5-2 Forslag til datoer for udgiv. af Lundexpressen blev ta-

get til efterretning. 
5-3 Referat fra Lejerbo Brøndby repræsentantskabsmøde 

den 30. marts 2005 blev taget til efterretning.  
5-4 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 30/3-05. 

Her blev blandt andet drøftet udgifter til funktionæ-
rernes kurser. Det blev vedtaget at bibeholde de nu-
værende regler, men at betale de obligatoriske kurser 
via administrationen. 

5-5 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 20/4-05. 
Her blev blandt andet drøftet forsikringsportefølje, nyt 
domicil og boligpriser. 

5-6 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedr. etageboliger 
ved Esplanadeparken forelå. Ingen bemærkninger. 

5-7 Indflyttermøde den 26. april blev evalueret. 
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5-8 Blomstermarked den 7. maj gav et flot overskud. Palle 
Bengtsson havde meget arbejde med at afsætte plan-
terne. 

5-9 Træer mellem blok 3 og 4. Vi har plantet 8 nye træer – 
Amerikansk eg. 

5-10 Takkebrev fra den gamle redaktør i anledning af hen-
des runde fødselsdag. 

5-11 Sankt Hans bål sammen med Rheumhus den 23. ju-
ni. Billetsalg sættes i Lundexpressen. 

5-12 Referat fra De 9 møde den 9. maj 2005 blev taget til 
efterretning. 

5-13 Referat fra Børnenes Rejsebureau 2. maj. Tur til Bon-
Bon-Land samt koloni blev drøftet. Efter sommerferien 
måske en tur til Legoland. 

5-14 Møde i Dialoggruppen den 19. maj 2005. Kommunen 
forsøger at sælge lokalerne i biblioteket, så indtægten 
kan bruges til at flytte biblioteket over i det kommen-
de kvarterhus. 

5-15 Ny lov om ghettoisering og udvidet råderet er vedtaget 
fra hhv. den 1.6. og 1.7.2005. 

5-16 Momssagen–registrering af afdelinger i CVR, som dre-
jede sig om moms på funktionærlønninger. 

5-17 Ny mønsteroverenskomst for 2005 – 2007 er vedtaget. 
  

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Børnehave i Resenlund 20. Brev fra Brøndby kommu-

ne vedr. bl.a. ombygning i forbindelse med overtagelse 
af SFO pr. 1. august 2005. 

6-2 Udbud af nye køleskabe er udsendt og drøftes næste 
møde. 

6-3 Grusareal ved blok 1 (R.6) og 2. Forslag fra Preben om 
forskønnelse af arealet. Bliver taget op i forbindelse 
med evt. legepladsomlægning. Renovationsvognen 
skal kunne komme omkring. 

6-4 Defekt Miele-kortlæser har bevirket, at nogle beboere 
har fået slettet den saldo, de havde til gode på vaske-
kortet. Beløbet, kr. 2.050 bliver taget over driften.
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6-5 Kontortid hos Varmemesteren. Oversigt over ændring 
af kontortiden til kl. 17 – 18. Der er stort set samme 
antal besøgende. Der har ikke været indsigelser. 

6-6 Fakturaer fra håndværkere. Forslag om ændring af 
fakturaer er nu på plads, så de ser ud efter 
Told&Skats regler. 

6-7 Tilbud på ventilation i selskabslokalerne er indhentet. 
Der indhentes 1 tilbud mere. 

6-8 Affald og service i Brøndby Kommune: Ny affaldska-
lender. 

6-9 Opsætning af gelænder i opgang i blok 14 er god-
kendt. 

6-10 Indvejningsoversigt for dagsrenovation ligger på nor-
malt niveau. 

6-11 Opsætning af grill – forsøgsopstilling. Kommer i Lun-
dexpressen og på beboer TV. 

6-12 Rengøringsfirma – opsagt den 1.7.05. På grund af ad-
ministrationsproblemer fik de 1 måned ekstra. 

6-13 Cirkulationspumper skal udskiftes på en gang. De har 
for stort el-forbrug, og en udskiftning vil give en bedre 
økonomi. Merudgift 40.000 kr. er fundet ved omposte-
ring på konto 116. 

 

Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage om svineri i opgang i blok 14. Holdes under ob-

servation. 
7-2 Klage over en lejlighed i en blok. Overgives til Lejerbo 

med anmodning om at Kommunen kontaktes. 
7-3 Klage over dårlig parkering ved blok 1 – 16. Beboerne 

må kontakte politiet. 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning fra Ældre-Caféen om 

  tilskud blev godkendt. 
 

Næste møde tirsdag den 21. juni 2005 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 



 18

Senior OL 2005
For andet år i træk arrange-
res Senior OL i Brøndby 
Kommune. Det foregår ons-
dag d. 31. august, ved Ting-
stedet, Brøndby Møllevej i 
Brøndbyvester. Der er man-
ge forskellige aktiviteter 
blandt andet rollatortrav, pe-
tanque, cykling på par cyk-
ler, ringkast og kend din by. 
Til sidst nævnte, vil der være 
forskellige poster på ruten 
med spørgsmål og man kan 
tage sine stave med og gå 
stavgang. 
 

BS Seniormotion har været 
med i arbejdsgruppen, som 
en af de eneste aktive for-
eninger. Det har været 
spændende at være med til, 
at arrangere og planlægge 
Senior OL, udtaler formand i 
BS Seniormotion Steen Han-
sen. Det var værestederne i 
Brøndby Kommune, der sid-
ste år tog initiativ til arran-
gementet. Det var en stor 
succes, med omkring 90 til-
meldte og trods en regnfuld 
dag, mødte alle op. I år er 
ambitionerne højere, og man 
håber på flere aktive deltage-
re. 
 

Senior OL er en mulighed for 
at have det sjovt, få rørt sig 
og samtidig møde andre æl-

dre. 
 

Tilmelding med regler og 
praktiske oplysninger kan 
hentes hos: 
 

Beboerrådgiver 
Anette Hestlund, Tranum-
parken 1, st. lejl. 2, 
eller i Strandstuen eller på 
biblioteket. 
 

Sæt allerede nu X 
i kalenderen til 
en aktiv dag! 
 

På gensyn d. 31. august. 
 

Ulovlig cykelkørsel 
 

Vi skal henstille til alle, der 
benytter fortovet på hoved-
stien som cykelsti om, at 
holde op med dette. 
Vi skal også henstille til for-
ældre, at gøre deres børn 
opmærksom på, at fortovet 
er for gående. Dette gøres 
også gældende for vore etni-
ske beboere. 
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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Til alle hundeejere. 
Jeg er en pige på 10½ som 
elsker hunde, men som des-
værre har en lidt for travl 
familie til at ha’ vores egen 
hund. Derfor vil jeg meget 
gerne hjælpe med, at gå ture 
med jeres hund. 
 

Jeg ville kunne lufte hun-
den, når jeg kom hjem fra 
skole om eftermiddagen kl. 
ca. 14, så den ikke skal være 
alene hjemme fra morgen til 
fyraften. 
 

Jeg er frisk på at gå både 
korte og lange ture, i alt 
slags vejr. 
En betingelse er der dog: 
Hunden skal kunne styres af 
en pige på min alder. 
 

Min far har lovet, at han 
gerne vil gå med mig på de 
første ture, indtil hunden og 
jeg har lært hinanden lidt 
bedre at kende.  
Det kunne også være, at jeg 
skulle gå et par ture sam-
men med jer i weekenderne, 
eller om aftenen, til at starte 
med. 
 

Hvis mit tilbud er interes-
sant, er du velkommen til at 
ringe til mig påtelefon: 
43 53 11 10. 
 

Med venlig hilsen 
Nicoline 

 
 
 

Læserbrev: 
 
Allerførst tak til Palle, fordi 
han vil ordne det, så vi kan 
få nogle flotte altankasser. 
Det er prima blomster og 
bragt lige neden for vores 
dør. 
 
Men, men, de blomster der 
blev tilovers, kunne afdelin-
gen ikke købe dem? Der 
mangler ærlig talt lidt blom-
ster hist og pist. Hvad med 
ved og rundt om springvan-
det og et par kloakrør ovre 
ved selskabslokalerne? 
Det hedder miljø. 
 
Gå en tur i Tybjergparken og 
se hvor flot det ser ud og de 
”blå mænd” kan godt få ti 
minutter afsat til, at vande 
lidt når det er nødvendigt. 
 

Venlig hilsen 
Bodil Sørensen 

D. 25 
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BonBon turen den 21. maj
Så blev det endelig den 21. 
maj 2005. Vi i Børnenes Rej-
sebureau, var mildt sagt 
vildt overrasket over den sto-
re tilslutning, der var til 
BonBon-Lands turen. Hele 6 
busser skulle af sted, hvoraf 
2 var dobbeltdækkere. Alt i 
alt var vi 307 mennesker, 
der alle glædede os til en 
hyggelig og sjov tur. 
 

Vejrguderne var ikke helt på 
vores side, men det så ikke 
ud til at stoppe børnene. I 
min bus var der hele 2 dren-
ge, der havde fødselsdag, så 
selvfølgelig skulle vi da synge 
fødselsdagssang og råbe et 
højt hurra. Stemningen var 
helt i top. 
 

Vi nærmede os BonBon-
Land og jeg skal hilse og si-
ge, at alle glædede sig. Der 
var dog enkelte startvanske-
ligheder, såsom en lille stør-
relse der ikke kunne komme 
ind, men det blev da løst. Vi 
valgte at gå lidt rundt først, 
for at studere terrænet. Selv 
om det var regnvejr var der 
børn på hoppeborgene. Våde 
børn!! Der var faktisk ikke 
særlig mange mennesker og 
køerne var ikke så lange. Det 
var selvfølgelig en fordel, for 
os og vore familier. De fami-

lier vi mødte, havde det i 
hvert fald sjovt. 
 

Det er imponerende hvor 
frygtløse børn er. Selv de helt 
små prøvede forlystelser, jeg 
ikke turde prøve. Men jeg er 
også lidt forsigtig. Der blev 
skreget og grint, men uden 
mad og drikke - duer heltene 
ikke. Vi valgte at spise på en 
restaurant, hvor der var tag-
selv bord. Det var bare så 
lækkert. Og det bedste var, 
da vi var færdige med at spi-
se skinnede solen. Skønt-
skønt! 
 

Klokken nærmede sig med 
hastige skridt 16.15, hvor vi 
skulle mødes ved busserne. 
Dog blev der tid til, at handle 
lidt ind. Der blev købt lidt af 
hvert. Nok mest snold og bol-
sjer, men også T-shirts var et 
stort hit. 
 

Jeg må nok sige, at alle kan 
klokken. Alle de familier jeg 
havde i min bus, ankom 
præcis kl.16.15. Både børn 
og voksne var selvfølgelig 
trætte men alle var helt eni-
ge: 
Det havde været en rigtig 
dejlig tur og som en af un-
gerne sagde: „Der er skide 
skægt i BonBon-Land - !!“. 
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Så det er absolut ikke vor 
sidste tur dertil. 
 

Jeg vil lige benytte lejlighe-
den til, at fortælle om vores 
næste projekt. Den 27. au-
gust 2005, går turen til Le-
go-Land, og her sender vi 
„kun“ 2 busser af sted, så 
det gælder om at være hurtig 
ude. Billetter til denne tur, 
kan dog første købes i au-
gust, men de vil blive solgt 
efter først til mølle princip-
pet. 
 

Jeg vil gerne på vegne af 
Børnenes Rejsebureau, sige 
tak til alle for endnu en rig-
tig dejlig og hyggelig tur. 
 

Ann-Camilla Larsen 
 
 
 

Selskabslokaler 
Pga. sommerferie, er sidste 
kontorvagt i selskabsloka-
lerne: mandag den 27./6. 
 

Første kontorvagt efter ferien 
er mandag den 8./8. 
 

Pga. renovering, er der luk-
ket mandag den 15./8 og 
mandag den 22./8. 
 

Fra mandag den 29./8 er der 
igen kontorvagt hver man-
dag. 

Hilsen 
Glenda 

ÆldreCaféen 
Som vanligt, afholdt Ældre-
Caféen igen i år en skovtur, 
som afslutning på sæsonen. 
 
Dette år besluttedes det, at 
lave turen om til en aftenud-
flugt.  
Som sædvanlig blev turen 
arrangeret med en turistbus, 
som afhentede de 25 med-
lemmer, som havde ønsket 
at deltage, den 2. juni 2005 
kl. 16.00. 
 
Turen gik i år til Dyrehavs-
bakken, hvor vi vel ankom-
met - og kørt lige til døren - 
spiste en dejlig buffet på re-
staurationen "Balkon 51". 
 
Derefter gik turen til Cirkus-
revyen, hvor vi i sandhed fik 
rørt lattermusklerne. Deref-
ter blev vi kl. 22.45, igen af-
hentet af vores bus og blev 
kørt tilbage - næsten til vo-
res gadedør. 
 
Det var en dejlig afslutning 
på sæsonen. 

 
Elisabeth Nielsen, D.65. 
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2 kvindelige judo verdensmestre
2 kvindelige verdensmestre og 
Japans ambassadør Gotaro 
Ogawa besøger Brøndby Judo 
Klub – fri entre til en stor ople-
velse 
 
Der vil blive afholdt træner og 
kata kursus lørdag d.18/6 fra 
kl.11.00 til 18.00 i Brøndby-
Hallen. 
Instruktørerne er Etsuko Yo-
koyamo & Tamiko Ohmiya. 
 
Begge kvinder er Kodokan 
Woman Judo 6th Dan Holder. 
De er begge verdensmestre i 
kata og underviser judotræne-
re i Japan. 
 
Der vil blive gennemgået for-
skellige kataer samt undervis-
ningsmetoder for træning af 
børn. 
 
Alle judokæmpere med inte-
resse i kataer og træning er 
velkomne, og kan tilmelde sig 
inden d. 15. juni ved: Martin 
Kirkhammer, mail: 
martin.kirkhammer@judo.dk 
 

Brøndby Judoklub 
 
 
 
 
 

 

Møder 
Afdelingsbestyrelsen har 
fastsat møder for det kom-
mende år således: 
 

Bestyrelsesmøder: 
 

Tirsdag den 6. september 
2005 
 

Tirsdag den 4. oktober 2005 
 

Tirsdag den 8. november 
2005 
 

Tirsdag den 6. december 
2005 
 

Tirsdag den 3. januar 2006 
 

Tirsdag den 7. februar 2006 
 

Tirsdag den 28. februar 
2006 
 

Mandag den 27. marts 2006 
 

Tirsdag den 9. maj 2006 
 

Tirsdag den 13. juni 2006 
 
 

Afdelingsmøde: 
 

Tirsdag den 14. marts 2006 
kl. 18:30 
 

John Frimann 
 



 23

Opsigelse af telefon
 
FLYTNING 
 
Hvis du skal flytte har du tre muligheder: 
 
1. Sende en anmodning til Telia Telecom A/S, Telia Net / 

Leverancen, Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup om at flytte 
Telia-telefonen til den nye adresse. 

 
2. Sende en opsigelse til Telia Telecom A/S, Telia Net / Le-

verancen, Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup. Fra modta-
gelsen er der 1. måneds opsigelse. (nummeret kan dermed 
IKKE porteres) 

 
3. Tage kontakt til et andet teleselskab og bede dem portere 

nummeret over til dem. Nå Telia modtager fuldmagten fra 
dette teleselskab, er der 1. måneds opsigelse fra modtagel-
sesdatoen. Dermed kan du beholde dit telefonnummer og 
spare en oprettelse. 

 
 
HVIS DU ØNSKER EN NY TELEOPERATØR, 
MEN BLIVER BOENDE PÅ ADRESSEN 
 
Her gælder det samme som i punkt 2. 
 
Tag kontakt til det ønskede teleselskab, og når Telia modtager 
en fuldmagt er der 1. måneds opsigelse. 
 
HUSK! 
 
Hvis Telia modtager en opsigelse eller flyttemeddelelse, anses 
det for en opsigelse. Er dit nummer først opsagt kan det ikke 
porteres og derved skal du betale for oprettelse af et nyt num-
mer
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Lundexpressen 
 
I det kommende år udkommer Lundexpressen på følgende da-
toer: 
 
Deadline Trykning Uddeling 
 
År 2005 

7. september 9. september 11. september 

5. oktober 7. oktober 9. oktober 

2. november 4. november 6. november 

7. december 9. december 11. december 

 
År 2006 

4. januar 6. januar 8. januar 

8. februar 10. februar 12. februar 

8. marts 10. marts 12. marts 

4. april 6. april 9. april 

3. maj 5. maj 7. maj 

7. juni 9. juni 11. juni 
 
Med venlig hilsen 
Redaktøren 
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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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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 prøver, 
at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for pensio-
nister. 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 rimelige 
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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Opsøgende medarbejder 
 

Yassin Bachiri 
 

Træffes hver torsdag 
mellem kl. 10:00 – 11:00 og 

igen mellem kl. 17:00 – 18:00 
 

Tranumparken 1, st. 
 

Hvis man gerne vil i kontakt med Yassin, kan det ske 
gennem beboerrådgiver Anette Hestlund på 

Tlf.: 43 54 22 75 mellem kl. 9:00 - 16:00 
  

Ellers vil han være at finde rundt i boligområdet. 
 
 

 

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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ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 

 
AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine, 
strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 
 
Vi har blade, bøger, tidsskrifter, samt mange sjove og spæn-
dende ting. 
 
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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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 

Maj 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Jonas Due 
Daruplund 59, 2.tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Mark Al-Araji 

Daruplund 17, 1.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Phanthip Banyen 

Daruplund 39, 2.mf. 
 

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 

Maj 2005 
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
 

Birgith Møller 
Daruplund 41, 1.th. 

og 
 

1 fl. Vin:  
Nicole Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
H. C. Andersens 

Boulevard 13, 1 sal 
1553 København V 

 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 13:00 
Fredag lukket 

 

Telefontid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Dir.telefon: 38 12 10 94 
Tanja Viuf 

 

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 
Grete Christensen 
D. 45 

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 
Mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.net 

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 
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 

 


