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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 
 
 

 
”Lejerbo skaber rum for liv” 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktørens side 
 

Denne gang, (tror jeg nok), at jeg har fået rettet diverse datoer 
og lign., så det passer. 
Jeg håber også, at der ikke er så mange fejl i bladet, som der 
var i sidste nummer. Jeg beklager meget og ved godt, at hast-
værk er lastværk. 
Tak til dem, der gjorde mig opmærksomme på fejlene. 
 
Aktivitetsklubben, har igen fået sin annonce i bladet. Den blev 
taget ud, på grund af en læsefejl fra min side. Undskyld Ulla. 
 
I må meget gerne komme med nogle gode råd, juleopskrifter 
eller lign., til næste nummer. Alt kan bruges. 
 

Det var alt for denne gang. Jeg ønsker jer god fornøjelse, med 
november nummeret. 
 
I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, D. 29, eller 
(meget gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-
adresse: 

cs@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 7. december kl. 16.00 
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Johns klumme
I de sidste 14 dage har vi fået 
skiftet køle-/fryseskabe. Der 
var travlhed hos folkene med, 
at bære op og ned. Det gik 
forholdsvis godt. Der var nog-
le enkelte lejemål der ikke var 
hjemme, min vi fik det ordnet 
alligevel. 
Hvis man har problemer med 
det nye køle-/fryseskab, så 
bedes man skrive til varme-
mesteren med oplysning om 
”manglen”, så det kan blive 
ordnet. 
 

Vi har haft ekstraordinært 
åbent på afdelingskontoret 7 
gange i perioden 4.-17. okto-
ber for tilmeldinger til telefon 
og internet. Der var travlhed 
alle dage, og den sidste dag 
modtog vi alene 58 tilmeldin-
ger. Man er nu gået i gang, 
med nedgravning af det nye 
kabel. Nu venter vi bare på, 
at det nye anlæg kommer på 
banen. Vi har også fået ac-
cept på vores ansøgning om 
finansiering på ca. kr. 66.000 
til kablet. Se også side 6. 
 
Der er fundet forurenet jord i 
forbindelse med ombygningen 
i Børnehuset. Jorden er nu 
renset op og man kan fort-
sætte byggeriet. Omkostnin-
gerne til at fjerne forurenin-
gen, beløber sig til ca. 
145.000 kr. 

Landsbyggefonden var på be-
sigtigelse i Lunden den 11. 
oktober. Der var en gennem-
gang af ansøgningen om støt-
te. De har foreløbig godkendt 
klimaskærm, indgangspartier 
vandføringsrør m.m. Vi skal 
nu gennem en videre for-
handling omkring gulve, ba-
deværelser og andre ting. 
 
Folketinget har vedtaget nye 
råderetsregler. Det betyder, at 
de regler vi har i øjeblikket 
skal ændres væsentligt på af-
delingsmødet næste år. Vi har 
med sidste Lundexpres, ved-
lagt en folder fra Lejerbo. 
 
Der er valg til Kommunalbe-
styrelsen tirsdag den 15. no-
vember 2005. I den anledning 
havde afdelingsbestyrelsen 
arrangeret et valgmøde 31. 
oktober 2005. 
Spidskandidaterne fra Social-
demokraterne, Venstre og 
Dansk Folkeparti var invite-
ret. Efter en indledning fra 
hver kandidat var der stor 
spørgelyst fra de fremmødte 
beboere. Se også side 10. 
Vi havde revision af regnska-
bet for Ældrecafe, selskabs-
lokaler og klub-husleje. Regn-
skaberne blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 



 4

Så kom der gang i 
Seniorbofællesskabet 
Seniorbofællesskabet, de 20 
nye boliger der skal ligge i 
Esplanadeparken, umiddel-
bart nord for Æblehaven, går 
nu for alvor i gang. Kommu-
nen har i samarbejde med 
studiekredsen, peget på Le-
jerbo Brøndby som driftsherre 
- hvem bygherren bliver vides 
ikke endnu, da projektet skal 
i offentligt udbud. 
Der blev holdt møde med se-
niorerne den 27. september 
og den 27. oktober hvor de 
første skitser til projektet blev 
diskuteret i studiekredsen. 
Ellers ser tidsplanen ud som 
følger. Fjernelse af den bid af 
Strandesplanaden der ligger 
nord for Æblehaven påbe-
gyndes i januar 2006 og for-
ventes færdig inden april 
2006. I mellemtiden arbejdes 
der med lokalplansudkast, 
der forventes at komme i of-
fentlig høring i februar og 
godkendt i løbet af sommeren 
2006. 
Så hvis alt går efter planen vil 
et realistisk bud på indflyt-
ning være i sommeren 2007. 
 
Salg af biblioteket? 
Et er vist: Vi skal have et 
Kvarterhus i Brøndby Strand. 
Hvorvidt biblioteket flytter 
med, står fortsat åbent. Med 
jævne mellemrum bliver der 

vist interesse for, at overtage 
Brøndby Strand Bibliotek. I 
skrivende stund, er det Netto 
der sammen med en develo-
per overvejer et spændende 
projekt. Mere liv i centret, 
indretning af lejligheder på 1. 
sal over Netto og det nuvæ-
rende bibliotek, en café, og en 
sammenbygning med Brønd-
by Strand Station. Det er nog-
le af de visioner, der arbejdes 
med. Den praktiske virkelig-
hed er dog fortsat, at et nyt 
bibliotek i forbindelse med 
Kvarterhuset skal kunne gen-
opføres omkostningsfrit for 
kommunen. Der forventes en 
afklaring i løbet af efteråret. 
 
Ældre-Caféen holdt general-
forsamling i den 27. oktober. 
Leif Refdahl og Helge Frede-
riksen trak sig tilbage fra be-
styrelsen som henholdsvis 
kasserer og sekretær. Nye i 
bestyrelsen blev Elisabeth Ni-
elsen (kasserer) og Gunnar 
Jensen (B-medlem). 
 
Mange 
Hilsener 
 
John 
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Skraldeposer  
 
Vi får alle sammen hver måned, bragt 2 rul-
ler skraldeposer ind af vore brevkasser, så er det 
kedeligt at se, at mange bare gør som her, smider po-
sen i skakten uden at binde for den. 
 
Man skal ikke putte mere i poserne, end man kan binde 
for den, så var vi fri for alt det griseri i kældergangen 
ud for Skaktrummet, når skraldebøtterne skal tømmes. 
Det er ikke særlig besværligt, at binde for posen, og 
enhver med respekt for sig selv, ved jo også godt, at 
det er sådan man gør. 
 
Alt det der ryger ud af poserne og ned i bøtten, giver 
grimme lugtgener, og gårdmændene, der har nok at la-
ve i forvejen, ekstra arbejde med rengøring, og os an-
dre der har kælderrum den vej skal gå og jokke i an-
dres affald, det er ikke særlig rart. 
 
Tænk på det, næste gang du smider affald i skakten. 
 
Bind for posen inden du slipper den. 
 
En beboer i Lunden 
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Lundens telefon og internet 
 
Så nærmer tiden sig så småt til, at vi skal skifte fra Telia og 
over til vores nye udbyder. Vi har jo haft ekstraordinært åbent 
en del dage på kontoret, og man må sige der har været run på. 
Da vi lukkede mandag den 17/10 kl. 20, havde alle tilmeldte 
beboere på nær 4, afleveret skemaet. Disse beboere har vi prø-
vet at ringe til adskillige gange, men enten har de hemmeligt 
nummer, eller også var de ikke hjemme mange dage i træk. 
Mange beboere måtte desværre gå en ekstra gang, da det var 
absolut nødvendigt, at skemaerne var 100 % rigtigt udfyldt. 
Det mange havde overset var, at vi skulle bruge Kundenum-
meret fra Telia Networks, men det lykkedes da til sidst.  
 
I løbet af meget kort tid vil alle modtage en ordrebekræftelse 
fra A-plus Arrownet. 
 
Ca. midt i november, vil alle modtage et infobrev med oriente-
ring om, hvad der rent praktisk kommer til at foregå, i forbin-
delse med overgangen. 
Omkring den 21.-25. november, modtager alle der er tilmeldt 
internettet, et brev med adgangskode og brugernavn, samt et 
lille hæfte der fortæller hvordan man ændrer sin Internet og e-
mail opsætning. 
 
VIGTIGT… GEM DETTE BREV FRA A+, DU FÅR BRUG FOR 

DET, HVIS DU SENERE FÅR NY COMPUTER, ELLER FORE-

TAGER ÆNDRINGER PÅ DEN GAMLE MASKINE. 

 
Selve overgangen bliver den 30. november om formiddagen og 
vi må forvente at både telefon og internet er nede ca. 3 – 5 ti-
mer.  
Vi vil løbende holde alle orienteret via beboer tv, og på selve 
dagen vil der stå på skærmen, at telefon og Internet er ude af 
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drift så længe det er tilfældet. Lige så snart vi har fået klar-
melding fra A Plus Arrownet om, at telefon og Internet funge-
rer som det skal, vil vi skrive det. 
 
Når du har installeret dit internet, kan du jo prøve at lave en 
hastighedsmåling.  
 
Der er flere gode sider bla.: 
http://www.aplus.dk/default.asp?ID=1044 
 
God fornøjelse og go’ tidlig jul 
 
Helge 
 
 

 
 

Ny gårdmand 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har ansat en ny ejendomsfunktionærer her pr. 1. november. 
Benny Hansen er 49 år og har tidligere været ansat i Køben-
havns Amt i 18 år og i de sidste 2 år i Glostrup Kommune. 
 
Vi ønsker Benny velkommen i Lunden. 
 

John 
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
7. december, 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. december klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________Adresse:____________________
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Valgmøde i Lunden 
 
Her op til kommunalvalget 
den 15. november havde af-
delingsbestyrelsen arrange-
ret et valgmøde i selskabslo-
kalerne. Der var inviteret 
spidskandidaterne fra Soci-
aldemokraterne, Ib Terp, fra 
Venstre, Carsten Thorsen og 
fra Dansk Folkeparti, Tom 
Bech Frederiksen. 
Der var desværre kun mødt 

26 beboere op, men der var 
ikke noget galt med spørge-
lysten. Man kom rundt om 
Landsbyggefonden, kommu-
nens økonomi, besparelser, 
underskud, skolerne, ældre-
boliger, kvarterløft, støtte til 
Lundens ansøgning om re-
novering  

John 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tom Bech Frederiksen og  Borgmester Ib Terp 
Carsten Thorsen 
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Søndag den 11. december 2005 åbnes dørene for vort juleban-
kospil med mange flotte gevinster, så som store flotte ænder, 
flæskestege m.m. samt flere gode overraskelser, bl.a. et 21” 
TV, for ikke at glemme vort lotteri. 
 
I anledning af julen serveres der gratis et glas gløgg med 3 æb-
leskiver til hver person, som skal afhentes i baren efter beta-
ling af spilleplader, altså før spillet påbegyndes. 
 
Der sælges som sædvanlig øl, vand og flæskestegssandwich. 
 
Vi håber, at mange af Lundens beboere m.fl. kommer til dette 
hyggelige julebankospil og dermed spreder en rigtig god jule-
stemning. 
 

På gensyn den 11. december 2005 
Lundens Venner 

 
 

Dørene åbnes kl. 13:00 
Spillet begynder kl. 14:00 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 10/2005 

tirsdag den 4. oktober 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 1/10-04 – 15/9-05 blev gennemgået. 
2-2 Revisionsmøde af regnskabet for Ældrecafe, selskabs-

lokaler og klubber er aftalt til den 12. oktober 2005. 
 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Telefon og internet – A+. Vi har nogle problemer med 

Telia-telefoncentralen. Der er uddelt materiale om til-
melding til alle beboerne. Vi holder ekstraordinært 
åbent på afdelingskontoret 7 gange indtil den 17. ok-
tober som er sidste tilmeldingsfrist. Vagterne i anled-
ning af tilmelding til ovennævnte blev fordelt. 

3-2 Omlægning af kanaler hos TDC kabel TV fra den 1. 
november 2005. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 6. sept. 2005: Blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 20. sept. 2005: Blev gennemgået. 
4-3 Kontorvagt den 1. november 2005 – Birthe Ketterle.
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4-4 Kontorvagt den 15. nov. 2005 – Preben Hansen. 
4-5 Kontorvagt den 29. november 2005 – Gurli Ibsen. 
4-6 Kontorvagt den 13. dec. 2005 – Glenda Jensen. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Ændring af 4 B-møde datoer blev fastlagt. 
5-2 Referat fra ekstraordinært afd.møde den 5. september. 

Mødet forløb gnidningsløst, og der var fin opbakning 
til ændring af IT-udbyder. 

5-3 Referat fra Lejerbo Brøndby B-møde 30/8. Brøndby 
Kommune ønsker Lejerbo Brøndby som driftsherre af 
de 20 nye boliger (seniorbofællesskab) i Esplanade-
parken. 

 Der er i Folketinget et forslag fremme om, at det skal 
være lettere for boligorganisationer at få ophævet le-
jemål for beboere, der har begået kriminalitet. 

5-4 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 24/8-05 
blev taget til efterretning. 

5-5 Miljørepræsentantskabsmøde den 28/9. Referat forelå. 
Vi havde en del punkter på, hvoraf nogle allerede er 
under udførelse. 

5-6 Husleje i de 9 boligafd. I Brøndby Strand. Vi ligger 
som nr. 6 ud af 9. Gurrelund/Bjerrelund er de billig-
ste i m2-pris. 

5-7 Referat fra De 9 møde den 12. sep. 2005. Der var kri-
tik af læserbreve fra Venstrefolk i Esplanaden. Bladet 
bør være upolitisk. 

5-8 Referat fra Børnenes Rejsebureau 8. sept. Der plan-
lægges ture i vinterferien, Sommerland Sjælland samt 
KOLONI 2006. 

 Skiferie blev nævnt. Man arbejder på at få det op at 
stå i 2007. 

5-9 Børnenes Rejsebureau i efterårsferien. Der foregår en 
hel masse aktiviteter i husene. 

5-10 Brøndby Fjernvarme: Momsregler ændres og takst-
stigninger på VEKS. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Landsbyggefonden – besigtigelse. Der var afsat ca. en 

lille time den 11.10.05 kl. 8.45. John deltager. 
6-2 Ventilationssystem i selskabslokalerne. Nyt tilbud 

indhentet. Vi gennemgår det med firmaet. 
6-3 Installationstilladelser i afd. 157 til vaske/opvaske-

maskiner og tørretumbler. Nyt skema udarbejdet. Fle-
re bestyrelsesmedlemmer forstod ikke systemet, det 
rene bureaukrati. Formanden oplyste, at de nye ske-
maer er en garanti for korrekt installation af en aut. 
elektriker eller VVS. Ellers er der ikke ændret på pro-
ceduren. 

6-4 Ny købmand. Butiksvinduerne mod altansiden males 
over. Der har været klistret noget over Carlsberg-
reklamerne, men det holder ikke. Det var et tidligere 
ønske fra beboerne. 

6-5 Nye råderetsregler forelå – vedtaget ved lov. Folder fo-
religger. 

6-6 Syn af lejemål – blok 4. Ønske om deltagelse fra Afde-
lingsbestyrelsen. Glenda deltager. 

6-7 Afregninger Brøndby Fjernvarme kommer på næste 
møde. 

6-8 Højde på toilet. Henvendelse fra en beboer. Højden 
kan desværre ikke ændres, da den er afhængig af den 
eksisterende installation (faldstamme og grenrør). 

6-9 Skraldeposer. Problemer med at binde for poserne, 
hvilket bevirker lugtgener for ikke at nævne arbejds-
miljøet. Det sættes i Lundexpressen. 

6-10 Opsætning af nøgleboks i blok 2 er godkendt. 
6-11 Opsætning af ekstra gelænder i blok 4 er godkendt. 
6-12 Indbrud på varmemesterkontoret midt på lørdag ef-

termiddag. Indbrudstyvene blev vistnok genkendt. De 
truede også en beboer der ville stoppe dem. Sagen er 
meldt til Politiet. 

6-13 Indvejningsoversigt for dagrenovation. Vi er gået 38 t 
ned i forhold til de samme måneder i 2004, så det går 
den rigtige vej.
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Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage med 4 underskrifter over nabo i blok 1. John ta-

ler med beboeren. Hvis det ikke hjælper, går sagen til 
Lejerbo. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling fra klub Hyggestuen er god-

kendt. 
 
Næste møde tirsdag den 8. november 2005 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 

 
 
Sælges: 
 
Pigecykel 16", Winther, sort/orange 
meget velholdt: 500 kr. 
 
TV 20", Daewoo: 400 kr. 
 
3 i 1 telt, iglo-tunnel-tipi, rød-blå-grøn: 50 kr. 
 
Ring 4354 9802. 
 
Hilsen 
Jeanette 
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Vittigheder 
 
To mænd havde været i byen, de var meget fulde begge to.  
På vejen hjem sagde den ene:  
- Kom, vi går ind til mig og får en øl. Mens han fandt øllerne 
frem, kiggede den anden sig om i huset, og lidt efter kom han 
styrtende og råbte;  
- Der ligger en fremmed mand ved siden af din kone.!  
- Så vær stille, for jeg har kun to øl! 
 
En lastbilchauffør stopper for rødt lys. Bag ham stopper en bil, 
og en blondine hopper ud. Hun går hen til chaufføren og siger: 
Hej jeg hedder Dorte, og din last løber ud. Chaufføren ryster 
på hovedet og kører videre da det bliver grønt. Ved næste lys-
kryds gentager hele situationen sig, og chaufføren kører lettere 
irriteret videre. Da blondinen for tredje gang kommer hen til 
chaufføren ved næste lyskryds, åbner han døren og siger: Hej, 
jeg hedder Knud. Det er vinter og jeg kører med salt!! 
 
40 galejslaver roede flittigt. 
En oppasser kom hen til dem og råbte: 
"Jeg har en god og en dårlig nyhed til jer." 
"Den gode er, at I får en ekstra ration rom." 
"Den dårlige er, at kaptajnen har besluttet, at han vil stå på 
vandski." 
 
Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig.  
Så sagde han til sin kone: 
- Elskede, synes du, jeg er for tyk? 
Hvorefter hans kone svarede: 
- Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg 
holde op med at puste nu. 
 
En kvinde gik ind i brugsen for at købe tamponer, da hun kom 
til kassen sagde ekspedienten at det blev 45 kr. 
- 45 kr.? - så er de sat op! 
- Nej frue, svarer ekspedienten, det må de selv klare! 
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TDC Kabel TV 
 

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller appara-
ter, så skal du selv ringe til TDC Kabel TV og fejlmelde på tele-
fon: 80 80 40 50 
Mail: fejlservice@tdckabeltv.dk 
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra TDC Kabel TV, så kontakt reg-
ningsservice mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 
80 80 40 44 
 

Ændring af programpakker 
Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: 
TDC Kabel TV, Att. KFK, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: ktv-inddata@tdc.dk 
Fax: 32 63 80 64 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.
 

 
 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

 

  
Nye åbningstider fra 1. november 2005 

Mandag: kl. 7:30 – 18:00 
Tirsdag – fredag: kl. 7:30 – 20:00 

Lørdag og søndag: kl. 8:00 – 20:00 
 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, 

grøntsager, kød, 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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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 
 



 

 

20

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 

 
 
 
 

Vær god ved dine fødder 
 

Har du svært ved at få tid hos en fodterapeut? 
 

Så prøv Klinik for Fodterapi i Vallensbæk Strand 
Kathrinebjergvej 16 – Tlf. 43 73 98 76 

 
• Der er ingen ventelister 
• Handicapvenlig klinik 
• Bus 121 
• Gode parkeringsmuligheder 
• Gavekort udstedes 
• Behandlinger af: 

o sukkersygepatienter (medbring henvisning) 
o nedgroede negle (medbring henvisning) 
o fodindlæg 
o almindelig velvære 

Bettina Ahle Olesen 
Statsautoriserede fodterapeut 
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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 

Oktober 2005 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
1. præmie / 50 kr. 

Kevin Christiansen 
Daruplund 35, 2. tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Phanthip Banyen 

Daruplund 39, 2.mf 
 

3. præmie / 20 kr. 
Mads Nielsen 

Daruplund 65, 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 

Oktober 2005 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Ulla Thøgersen 

Daruplund 3, 1.th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Henny Nielsen 

Daruplund 17, 2.th. 
 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
 

 



 

 

24

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 

 
Gårdmand: 

Dan Wiinblad, D. 69, 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 
varmemesterkontoret: 
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: 

Kun efter aftale 
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 

Natteravnene 
D.21 

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 
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