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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 
2660 Brøndby Strand 

 
 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Redaktørens side 
 

Så blev det (næsten) sommer og ferien står for døren. Når vi 
vender tilbage med næste nummer af bladet, så har de fleste 
af os holdt ferie. Inden vi får set os om, så er det jul igen….Ja, 
tiden flyver. 
 
I dette nummer, kan I komme med til BonBon-Land og til 
Lundedag. Se side 8 og 14. Husk at købe billetter i god tid. Vi 
starter med at sælge billetter tirsdag den 27. juni. 
 
Her til sidst, vil jeg ønske jer alle, en rigtig god og varm som-
merferie. Husk at passe på jer selv og hinanden. 
 
Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline, med 
mindre andet er aftalt. Ellers kan I ikke regne med, at det når 
at komme med i bladet. 
 
Løsninger og indlæg, afleveres på kontoret, D. 29. eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
Næste deadline: 

Onsdag den 6. september kl. 16.00 
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Johns klumme 

 
HUSK at der er indkaldt til 
et ekstraordinært afdelings-
møde mandag den 12. juni 
2006 for behandling af et nyt 
råderetskatalog. Vi håber at 
mange beboere møder op. 
 
Afdelingsbestyrelsen har 
hvert år et møde med klub-
berne i Lunden. Da vi har 
mange møder om foråret, så 
bliver mødet flyttet til efter-
året. 
 
Der bliver arrangeret Lunde-
dag den 26. august 2006 på 
boldbanen mellem blok 5 og 
6. I den forbindelse er der 
salg af billetter fra afdelings-
kontoret. Se side 14. 
 
Den årlige tur til BonBon-
Land bliver lørdag den 19. 
august 2006 med afgang fra 
Resenlund 14 kl. 9:00. I den 
forbindelse er der salg af bil-
letter fra afdelingskontoret. 
Se side 8. 
 
Vi har fået bevilget 10.000 
kr. fra Lejerbo`s aktivitets-
pulje til brug for en skovtur 
for Ældre-Cafeen, tur til 
BonBon-Land og til Lunde-
dagen. 

 
Afdeling har indsendt an-
søgning til Brøndby Kom-
mune om tilladelse til etable-
ring af ekstra P-pladser ved 
blok 1-16 og blok 2-3 som 
vedtaget på det ordinære af-
delingsmøde. 
Vi ved ikke hvor lang tid 
Kommunen skal bruge på 
ansøgningen, men vi håber 
at vi har et svar således at vi 
kan komme i gang i septem-
bermåned. 
 
Afdelingskontoret holder 
sommerferie i juli og august 
måned. Vi er klar igen tirs-
dag den 5. september. Øn-
sker du kontakt til bestyrel-
sen og det er meget vigtigt, 
så ring på akut-telefonen 
mobil 60 63 99 53 
 
Alle i Lunden ønskes en 
rigtig god sommer 
 
 
Mange hilsener 

John 
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Læserbrev: 
Hermed et lille indlæg til støtte for vores gode nabo, 
Jette Jørgensen 
 
Jeg vil give Jette fuldstændig 
ret i, at Daruplund efterhån-
den ligner noget der er løgn. 
Jeg vil sammenligne det med 
et trist øst europæisk bebyg-
gelse eller, sammen med 
Langbjergskolen, et trist en-
gelsk slumkvarter. 
 
Vi, Daruplunder, har altid 
følt os som, "lidt finere" i for-
hold til resten af betonen i 
Brøndby Strand, men hvis vi 
ser os omkring i den nærme-
ste nabobebyggelse, Tybjerg-
parken-Albjergparken, ja, 
endog, Maglelund, så er det 
vist ret så begrænset, hvad 
vi har at have vores "stolt-
hed" i. 
Undskyldningen med, at vi 
snart skal til at renovere be-
byggelsen, den holder ikke. 
Det har ikke rigtigt noget 
med de grønne arealer at gø-
re, det har ikke noget  at gø-
re med, at ukrudtet vokser 
op alle steder og, ja, det er 
meget sjældent, at man ser 
nogen af gårdmændene i 
gang med at holde de grønne 
arealer rene. 
 
Prøv at gå en tur op og ned 
langs cykelstien. Det kan vi 

ikke være bekendt. 
Omkring samtlige glascon-
tainere ligger der glasskår. 
Ville det ikke være en ide, 
hvis de beboere, der uheldig-
vis kommer til at smadre fla-
sker og lign., selv samlede 
det op igen. 
 
Jeg har en ide, man kan jo 
ikke bare kritisere uden at 
komme med forslag, selv om 
jeg inderst inde ved, at for-
slaget ikke vil blive positivt 
modtaget. 
Hvad med om alle hakke- og 
riveføre mænd og kvinder 
samledes nogle weekender et 
par gange om året og gik i 
gang med at rense bede, 
rense mellem buskene, i det 
hele taget fik gjort det no-
genlunde præsentabelt i be-
byggelsen? 
Dette ville have flere fordele. 
Man kom måske til at kende 
hinanden bedre. Det ville 
måske give en bedre an-
svarsfølelse med at holde 
områderne pæne. 
Det hjælper jo ikke, at folk 
ofrer en del penge på at hol-
de altaner pæne, når resten 
ser ud, som det gør. 
Beboerforeningen kunne jo 
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så evt., sponsorere de frivilli-
ge med lidt mad og drikke. 
Hvad med, i disse aktive-
ringstider, at man kontakte-
de kommunen og med til-
skud, fik nogen folk ansat til 
at fjerne ukrudtet og vedli-
geholde de grønne områder? 
 
Jeg er fuldstændig enig i, at 

der ikke skal ofres store 
summer på omlægning af de 
grønne områder før renove-
ringen er overstået, men ind-
til da, hvornår det så end 
bliver, ja, da må vi jo ligesom 
foretage os noget. 
 
Kjeld Kracht 
D49. 

 
 

 

Selskabslokaler 
 
Pga. sommerferie er sidste 
kontorvagt i selskabsloka-
lerne mandag den 19./6. 
Første kontorvagt efter ferien 
er mandag den 14./8. 
Henvendelse vedrørende ud-
lejning i perioden 19. juni til 

og med 9. juli, skal ske til: 
Inger Simonsen på 
tlf. nr. 43 54 23 78 
 
 
 

 

Ledig plads til Campingvogn 
m.v. 
 
Har du en campingvogn, 
trailer eller en autocamper, 
og mangler en plads, så kon-
takt afdelingskontoret, da vi 
har en ledig plads i Resen-
lund. 
 
 
 
 

 

Sælges: 
Patrick fodboldstøvler, str. 
31 i rød og sort kan afhentes 
for 50 kr. 
 
D. 59, 2. tv. 
ring 43549802. 
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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 parke-
ringspladsen. 
 
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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Altankonkurrence år 2006 
 
Vi vil igen i år, traditionen 
tro, holde en altankonkur-
rence blandt beboerne i Lun-
den. 
 
I august måned, vil dommer-
komiteen gå rundt i Lunden 
og finde de tre flotteste alta-
ner, ligesom der vil være 
nogle 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 præmie-
vinderne blive inviteret til en 
forfriskning på afdelings-
kontoret samt, til uddeling af 
præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 

 
 

Blomstermarked 
 
Atter havde vi et flot blom-
stermarked. Vi havde rigtig 
godt, så vi kunne være på 
fodboldbanen. 
 
Vores blomsterudvalg klare-
de det flot, men man brugte 
også en del timer lørdag 
morgen på at fordele blom-
sterne bestillingerne. Palle, 
der havde stået for indkøbe-
ne på torvet, havde fundet 
nogle flotte blomster. Der var 
dog kun 34 bestillinger. 
 
Der var lidt blomster i over-

skud, som Palle fik solgt an-
dre steder. Der var et over-
skud på kr. 3.430,- på blom-
stersalget, som overdrages til 
Børnefestkomitéen. En stor 
tak skal lyde til blomsterud-
valget for indsatsen. 
 

John Frimann 
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BonBon-Land     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 19. august 2006 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten kl. 9:00 
og vi kører fra BonBon-Land kl. 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 27. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 8. 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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Husk: 
 
 

Ekstraordinært  
afdelingsmøde 

på 
Langbjergskolen: 

 
 

Mandag den 
12. juni 2006 

klokken 19:00. 
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
6. september, klokken 16:00. 
 

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

Held og 
lykke. 



 

 

11

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 6. september klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________Adresse:__________________
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Ny landsformand i 
Lejerbo 
På det ordinære repræsentantskabsmøde på 
Hotel Nyborg Strand den 10. maj 2006 blev 
der valgt en ny landsformand for Lejerbo. 
Lejerbos nye landsformand hedder Bent Bundgaard, og han 
afløser Mogens Plesner Mathiasen, der har valgt at trække sig 
tilbage efter 12 år på posten. 
Bent Bundgaard bor i Sejlflod i Nordjylland. Bent Bundgaard 
gik ud af folkeskolen som 14-årig, og kom i lære som elektri-
ker, men tog efterfølgende en uddannelse som folkeskolelærer. 
Efterfølgende har han arbejdet som bl.a. højskolelærer, stu-
dievejleder, ledende faglærer på Aalborg Tekniske Skole, og 
senere som konsulent i Direktoratet for Erhvervsuddannelser-
ne (Undervisningsministeriet). 
Bent Bundgaard har siden 1978 været medlem af Sejlflod 
Kommunes kommunalbestyrelse. I 1979 blev Bent Bundgaard 
af kommunen udpeget til at sidde i bestyrelsen for Lejerbo 
Sejlflod, og har stort set siden arbejdet med boligpolitiske op-
gaver. I dag er Bent Bundgaard medlem af en række Lejer-
boorganisationer rundt om i landet og var indtil valget den 10. 
maj næstformand i Lejerbos hovedbestyrelse. 

”Som ny landsformand vil jeg være med til, at udvikle og styr-
ke beboerdemokratiet – beboeren i centrum. Det skal blandt 
andet ske ved at styrke kursusafdelingen og udvikle e-
læringsprogrammer, at sætte fokus på ældres boforhold og 
udvikle nye boformer, at løse boligsociale opgaver ved nybyg-
geri og renovering af ældre Lejerbo-boliger, at indarbejde til-
gængelighed og bæredygtighed i såvel nybyggeri som renove-
ringsprojekter, at medvirke til at sikre en høj kvalitet i ledelse 
og i administration, at styrke boligafdelingernes kvalitet og 
konkurrenceevne, at satse på børn & unge i integrationsarbej-
det”, fortæller Bent Bundgaard  
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Ældre-Cafeens skovtur. 
 
Som læsere af Lundexpressen ved alle, at de fleste aktiviteter 
holder sommerferie, og det samme gælder for Ældre-Cafeen. 
Vi sluttede sæsonen d. 18. maj 2006 med en vellykket skovtur 
(selv om det regnede meget). Udflugten startede ved selskabs-
lokalerne kl.11.00, hvor vi blev hentet af bussen. 
 
Vi kørte gennem et område med en fantastik natur. Vi havde 
en fortræffelig chauffør, som fortalte levende om Vallø Slot, 
hvis historie rækker tilbage til 1300-tallet. Han fortalte bl.a., 
at Vallø slot i 1737 blev indrettet som kongeligt frøkenstift for 
adelens og grevestandens døtre med skiftende dronninger som 
protektricer. Den omgivende park hører til landets smukkeste 
herregårdshaver. 
 
Kl. 13.00 var vi 
fremme ved Vallø 
Slotskro, hvor vi fik 
serveret en skøn 
middag + kaffe. Ved 
16.00 tiden blev vi 
igen hentet af bussen, 
som kørte en anden 
vej hjem, og godt 
hjemkommet indtog vi selskabslokalerne, hvor vi fik en hånd-
mad og en lille en for at afslutte en god dag. Dette initiativ blev 
en stor succes, og alle udtrykte glæde over at afslutte en god 
dag på denne måde. Der deltog 26 medlemmer. Hermed øn-
sker bestyrelsen for Ældre-Cafeen alle i Lunden en god som-
mer. Vi mødes igen den 7. september kl.13.00. 
 
NB. Vi vil også gerne se nogle nye ansigter i 
vores Ældre-Cafe. 
 

Inger Simonsen 
Formand
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Lørdag den 26. august 2006 
 
Det foreløbige program ser sådan ud: 
 
Kl. 17:00 - Velkomst og åbning af Lundedagen for voksne. 

Spisning – Musik med sangerinde, dans – skydetelt. 

Madkupon til kr. 50,00 for 2 slags kød, bage- og flødekartoffel, salatbar og 
flutes. 
 
Øl 35 cl. kr. 20, sodavand 33 cl. kr. 10 og hvid-rødvin kr. 40 pr. flaske. 

Kl. 24:00 Festen slutter. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forsalg af billetter til Lundedagen 
 

Adgangspris uden mad: 
Voksne 20 kr. – børn 5-17 år: 10 kr. – børn 0-4 år: gratis. 
Adgangspris med mad: 
Voksne 70 kr. – børn 5-17 år: 60 kr. 
Inkluderet i prisen for børn er 1 pose slik, is + pølser 
 

Billetsalget slutter søndag den 20. august – ingen billetter ved indgangen 
 
Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, Daruplund 29: 
Tirsdag den 27. juni ......................................................... kl. 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 8. august ........................................................ kl. 18:00 – 19:00 
Lørdag den 12. august....................................................... kl. 11:00 – 12:00 
Søndag den 20. august ...................................................... kl. 18:00 – 19:00
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 5/2006 
tirsdag den 9. maj 2006 

 

Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 
Preben Hansen, Jørgen Ahrens, Mogens Nielsen og 
Birthe Ketterle. 

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

vet. 
 

Pkt. 2 Regnskab 
 Intet. 
 

Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Radio- og TV-stik i blok 1. Tømmermændene søger om 

at få udført stik til radio og TV: Blev godkendt mod, at 
de selv betaler udgiften. 

3-2 Rapport fra gennemgang af klubrum m.m. blev taget til 
efterretning. Der var stort set intet at bemærke ud over 
nogen enkelte rum, som blev  brugt som pulter-
kamre. 

3-3 Møde med klubber flyttes til efteråret: Blev taget til ef-
terretning. 

 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 4. april 2006 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 18. april 2006 blev gennemgået. 
 Problemer ved købmanden med skolebørn. Skolen er 

kontaktet, og vi ser, om det hjælper 
.
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4-3 Kontorvagt den 2. maj 2006 blev gennemgået. 
 
4-4 Sager fra Akut-telefonen, bl.a. fra problemer med 

uåbnet vaskeri. Tlf. nr. bedes oplyst på kontaktperso-
ner, når der er problemer med vaskeriet. John følger 
op på det, samt utæthed i gæstetoilet under loft. Byer-
nes Varme blev tilkaldt. Tlf. nr. bedes oplyst på kon-
taktpersoner, når der er problemer med vaskeri. 

 Lejer havde ikke strøm i lejligheden. Propperne skulle 
skiftes, og han havde ikke ekstra propper. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Materiale efter afd.møde er sendt til Lejerbo. 
5-2 Møde med ældre-Cafeens bestyrelse vedr. ansøgning 

om egne lokaler. Vi må afvente og se, om der bliver lo-
kaler ledige. 

5-3 Referat fra Lejerbo Brøndby rep.møde: Birthe Ketterle 
blev valgt til  Organisationsbestyrelsen som John Fri-
manns personlige suppleant. 

 Der er ansat ny driftsleder på Regionskontoret: Stig 
Karlsmose pr. 1. april 2006. 

5-4 Referat fra Lejerbos Best-møde 25/1-06 blev taget til 
efterretning. 

5-5 1. spadestik til Lejerbos nye domicil blev taget i april 
måned. Det ligger på Gl. Køgelandevej 22 i Valby. 

5-6 Samarbejde mellem boligorganisationer i Brøndby. Det 
foreslås, at der oprettes et samarbejde mellem de ni 
boligorganisationer i Brøndby – kaldet BIB. stiftende 
møde den 29. maj 2006. 

5-7 Medlem af Miljørepræsentantskabets bydelsgruppe i 
Brøndby Strand: Preben er genvalgt med Birthe som 
suppleant for perioden 1. januar 2006 til 31. december 
2009.  

5-8 Møde i Miljørepræsentantskabets bydelsgruppe i maj: 
Preben gennemgik de kommende punkter. 
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5-9 Ny opsøgende medarbejder i De 9 er blevet ansat, da 

den tidligere med arbejder har fået fast job. 
5-10 Referat fra De 9 møde den 13. marts 2006. Mødet 

handlede stort set om KulturWeekend, manglende væ-
resteder for de unge, stjålne fladskærme fra datastue 
for de ældre, hærværk i kældre og børn fra Langbjerg-
skolen, der generer beboerne omkring Lundens køb-
mand i frikvartererne. 

5-11 Referat fra ”Temadag” den 25. marts 2006, hvor John 
og Birthe deltog. 

 Der blev behandlet mange spørgsmål og beboerrådgiver 
fra Tåstrupgård med 913 lejemål, fortalte om lignende 
problemer her som i Brøndby Strand, og hvad man 
gjorde for at mindske disse. 

 De kommunale repræsentanter, heriblandt Borgmeste-
ren, Direktøren for Kulturel forvaltning samt medar-
bejdere fra Kvarterløft og SSP bakkede op om de sam-
arbejdsprojekter, om allerede er igangsat. Kommunen 
har fået midler af Integrationsministeriet til opsøgende 
arbejde samt kortlægning, så man kan fastlægge ind-
satsen de nødvendige steder. 

5-12 Referat fra De 9 møde den 10. apr. 2006: Der skal ind-
sendes ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til 
fortsættelse af beboerrådgivningsprojektet samt til 
fortsættelse af de projekter, der er i gang (Tranens 
drenge og værested på Langbjergskolen) og meget an-
det. 

5-13 Påskehilsen fra en taknemmelig beboer i blok 16 for 
det store arbejde, bestyrelsen gør for at gøre afdelingen 
til et godt sted at bo. 

5-14 Takkebrev for gave fra John Frimann i anledning af 
hans runde fødselsdag i april. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ekstraordinært afdelingsmøde om råderet afholdes den 

12. juni 2006 på Langbjergskolen. 
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6-2 Punkter fra Jørgen Ahrens. Han havde lavet en opstil-

ling over beboersammensætningen i Lunden og fore-
slog, at en anden etnisk beboer kom ind i bestyrelsen. 
Dette er imidlertid lagt op til afgørelse på Afdelingsmø-
det. 

 Han foreslår ligeså opstilling af bord og bænke til brug 
for de beboere, der er hjemmegående. Der er imidlertid 
opsat borde og bænke rundt omkring til brug for alle, 
og varmemesteren er i fuld gang med at opsætte grill til 
de beboere, der ønsker dette. 

 Jørgen foreslår ligeledes, at klubberne skriver lidt i 
Lundexpressen om sig selv. Dette kræver en journalist 
(person, der interview.) Det blev prøvet med succes i 
slutningen af 80`erne med succes, men da gik redaktø-
ren for Lundexpressen rundt og talte med klubberne 
og skrev ned. 

 Det blev konkluderet, at mailsystemet virker godt. Alt 
nyhedsstof bliver sendt den vej samt meddelelse om 
afhentning af materiale på kontoret. Helge stillede sig 
til rådighed, hvis der er problemer for bestyrelsen. 

 Suppleanter i Afdelingsbestyrelsen arbejder på lige fod 
med øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleanten 
deltager i møderne. 

 Alt arbejde vedr. økonomi og fakturaer foregår fra afde-
lings computer af praktiske grunde, da vi ikke kan ha-
ve fakturaer m.m. liggende rundt omkring hos med-
lemmerne. 

6-3 Indflyttermøde den 25. april 2006 blev evalueret, og 
beboer i blok 6 har takket for det gode møde. 

6-4 Opsætning af markise i blok 10 – Klub 51. For at und-
gå utilfredshed fra de øvrige beboere, sendes der en fo-
respørgsel ud til beoerne i D.51. 

6-5 Ny affaldskalender for boligselskaber er udsendt. 
6-6 Nye regler om el-skrot gælder fortrinsvis for erhverv. 
6-7 Forhøjelse af altangulv + skydedør hos beboer i blok 6 

foretages af kommunen. 
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6-8 Indvejningsoversigt for dagrenovation blev taget til ef-
terretning. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Hund i blok 2 (D.1) er afgjort i beboerklagenævnet. Le-

jeren skal bringe sit husdyrhold i overensstemmelse 
med lejeaftale inden 3 måneder. Til den tid tages sagen 
op igen. 

7-2 Barnevognsrum ved D.33 bliver misbrugt af unge 
mennesker samt ophobning af skrammel. John kon-
takter klager, om det stadig er et problem, og evt. med 
henblik på udskiftning af nøgler. 

7-3 Problemer ved blok 16. Unge mennesker generer bebo-
erne og laver hærværk. Familierne indkaldes, da man 
ved, hvem de pågældende er. 

7-4 Klage over hunds gøen i blok 15, da den er alene 
hjemme. Hundeejer kontaktes. 

  
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning til Lejerbo aktivitetspulje. Vi har fået bevil-

get 10.000 kr. til brug for diverse aktiviteter. 
8-2 Ældre-Cafeen – skovtur – søger om tilskud. Får tilskud 

under henvisning til foregående punkt. 
 
 
Næste møde tirsdag den 13. juni 2006 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Revideret den 9. juni 2006 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbe-
styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th 009 Dinesen 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Møller 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D  1 3th 027 Knezevic 1 hund 
D 3 st. 308 Sirikhun 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D 3 2th 033 Kristiansen 1 hund 
D 3 3th 036 Bigler 1 hund 
D 5 3tv 041  Larsen 1 hund 
D  7 1tv 043 Molin 1 kat 
D  9 1tv 049 Steffensen 1 kat 
D  9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Ibsen 1 hund 
D 15 2th 075 Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 1tv 079 Frølund 1 hund 
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D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3tv 083 Maj 1 kat 
D 19 2th 088 Cavling 1 hund 
D 19 3tv 089 Jørgensen 1 hund 
D 21 1tv 091 Jensen 1 hund 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 27 2th 117 Christensen 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 kat 
D 29 3tv 125 Johansen 1 kat 
D 29 3th 126 Stoltenberg 1 kat 
D 33 2th 138 Karlsen/Larsen 1 kat 
D 35 2tv 144 Christiansen 1 kat 
D 35 3tv 146  Bostrup 1 hund 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 3tv 152 Cobelens 1 hund 
D 39 1mf 155 Svendsen 1 kat 
D 39 1th 156 Petersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1tv 163 Folkmann 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 41 2tv 166 Truesen 1 hund 
D  41 3tv 167 Mogensen 1 kat 
D 43 2th 172 Heilstrup 1 hund 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D 45 1th 177 Andersen/Sandberg 1 hund 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D  45 3mf 182 Jensen 1 kat 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 3tv 188 Larsen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 51 1th 198 Olsen 1 kat
 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2tv 213 Jensen 1 hund 
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D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 55 3th 216 Nyegaard 1 hund 
D 57 1tv 217 Kock 1 hund 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3tv 223 Britta Jørgensen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 1th 227 Ole Folkmann 1 hund 
D 59 2tv 228 Due 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 61 2mf 236 Hyllested 1 hund 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 1tv 256 Divkovic 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Jacobsen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 kat 
D 71 1tv 271 Ljungberg 1 hund 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 2tv 295 Jensen 1 hund 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 12 3th 291 Hansen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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Lundexpressen 
 
Lundexpressen udkommer det kommende år således:  
 

Deadline Trykning Uddeling 
 
År 2006 
6. september 8. september 10. september 

4. oktober 6. oktober 8. oktober 

1. november 3. november 5. november 

6. december 8. december 10. december 
 
År 2007 
3. januar 5. januar 7. januar 

31. januar 2. februar 4. februar 

28. februar 2. marts 4. marts 

28. marts 30. marts 1. april 

9. maj 11. maj 13. maj 

6. juni 8. juni 10. juni 

 
Ret til ændringer forbeholdes 
 
Har du et indlæg, noget til salg m.m., eller bare noget du vil 
have med i bladet, kan du aflevere det på kontoret, eller sende 
det på mail til denne adresse: 
 
redaktionen@lundens.net 
 

Med venlig hilsen  
Conni
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Møder det kommende år:
Bestyrelsesmøder: 
 
2006 

Tirsdag den 29. august 

Tirsdag den 26. september 

Tirsdag den 31. oktober 

Tirsdag den 5. december 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Tirsdag den 16. januar 

Tirsdag den 6. februar 

Onsdag den 28. februar 

Tirsdag den 27. marts 

Tirsdag den 17. april 

Tirsdag den 22. maj 

Tirsdag den 12. juni 

Afdelingsmøde: 
Tirsdag den 13. marts 2007 kl. 
18:30

 

Vi vasker trapper hver onsdag. 
 
Det vil være til stor hjælp, hvis måtterne tages 
ind. 
 
 
 
 
 
 
På forhånd tak for venligheden. Besøg vores hjemmeside 
www.aaren.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Andersen’s Rengøring 
Rugvænget 40 
2630  Taastrup 
Tlf. 43 99 99 99 
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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 5. 

september. 
 

Vi ønsker alle en 
rigtig god og varm 

sommer. 
 
 

Afdelings-
bestyrelsen 
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Vittigheder 
 
To af de gamle fra plejehjemmet var kommet med på den 
årlige udflugt til furesøen. 
Bedst som de sidder ved søbredden med tæerne i vandet 
siger den ene til den anden: 
- Det var da nogle fandens til beskidte fødder du har. 
Den anden grunder en kende og siger så: 
- Nå ja, jeg var jo heller ikke med sidste år! 
 
Bankrådgiveren havde indkaldt Hansen til et krisemøde. 
- "Nu har du overtræk på din konto igen. Vi havde en fast 
aftale sidst om at det ikke måtte ske igen.", sagde 
bankrådgiveren surt. 
- "Jeg ved det, men det er min kone, der bruger pengene." 
- "Hvorfor giver du hende så lov til det?" 
- "Jeg vil hellere være uvenner med dig end med hende." 
 
En mand der var blevet taget i at franarre sin 
arbejdsgiver et større millionbeløb, havde opsøgt en 
advokat for at få advokatbistand. 
Han forklarede advokaten at han under ingen omstændighe-
der ville i fængsel. 
Advokaten svarede: "Bare rolig - du kommer aldrig i fængsel 
med så mange penge som du har." 
Advokaten fik ret. Da manden kom i fængsel havde han ikke 
en krone tilbage. 
 
I et supermarked skubbede en mand en indkøbsvogn med en 
hysterisk skrigende unge i. 
Manden sagde med en rolig stemme, mens han skubbede 
vognen foran sig: "Rolig nu Peter. Lad være med at skrige. 
Peter slap så af. Peter ikke være sur." 
En dame så dette og sagde: 
- "Jeg må rose dig for din tålmodige sjæl. Sikke sødt du 
prøver at tale din søn til ro." 
- "Dame....det er mig der hedder Peter."
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Vittigheder 
 
Thomas mødte på arbejde en morgen med to blå øjne. 
Hans kolleger var naturligvis meget forundret og spurgte: 
- "Hvad er der dog sket med dig?" 
- "Jeg stod i kø i supermarkedet bagved en temmelig stor 
dame. Hendes kjole sad så mærkeligt som om den sad fast 
mellem hendes baller, så jeg hev den ud. Derefter vendte 
damen sig om og trykkede mig en på skrinet." 
- "Jamen du har jo to blå øjne?" 
- "Ja, jeg tænkte, at hun jo blev sur over jeg havde hevet den 
ud, så jeg forsøgte at prikke den på plads igen." 
 

Thomas, du er firmaets bedste mand. Jeg ved ikke hvordan vi 
nogensinde skulle kunne klare os uden dig. 
Men vi har besluttet at forsøge fra den første.  
 

En mand forlader vaklende sit stamværtshus. På vej ud falder 
han, forsøger forgæves at rejse sig, men giver sig til sidst til at 
kravle hjem.  
Næste morgen vækker hans kone ham: 
- Nå, du har nok været på druk igen! 
- Hvorfor tror du dog det? 
- De ringede nede fra bodegaen. Du har glemt din kørestol. 
 

I høvdingens teepee sidder hele indianerfamilien omkring bå-
let, da sønnen spørger sin far: 
"Far hvorfor hedder storesøster Springende Hjort?" 
Faderen svarer: "Det er fordi dengang hun blev lavet, så mor 
og jeg en hjort der sprang gennem skoven" 
Sønnen spørger derefter:" Så I så en stor ørn da storebror blev 
lavet?" 
"Ja", svarer faderen, "det gjorde vi... Er der mere du vil vide 
'Lille Gummi af Dårlig Kvalitet'?" 
 

Ved billetlugen 
Jeg vil gerne bede om en returbillet. 
Så gerne, hvortil? 
Hertil, selvfølgelig.
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Vittigheder 
 
Et ægtepar er inviteret til et stort karneval. 
Damen får imidlertid en frygtelig hovedpine og beder sin mand om 
at gå alene til festen. 
Han protesterer naturligvis og vil ikke gå uden hende, men hun 
fortæller, at hun har i sinde, at tage et par hovedpinepiller og gå i 
seng. 
Der er derfor ingen grund til, at han ikke skal have en sjov aften 
ved ikke at tage af sted. 
Konen vågner efter et par timer og opdager, at hun ikke længere 
har hovedpine. 
Da det stadig er tidligt på aftenen, beslutter hun sig for at gå til fe-
sten. 
Hendes mand ved ikke, hvilket kostume hun har valgt til karneva-
let, så hun kommer på den ide, at det kunne være sjovt at se, 
hvordan manden opfører sig, når hun ikke er med ham i byen. 
Kort tid efter at hun er ankommet til festen, ser hun sin mand bol-
tre sig på dansegulvet og flirte med hver eneste sild, han kan 
komme i nærheden af. 
Hun begynder selv at nærme sig ham, og da hun selv er noget af 
en steg, fanger hun straks hans interesse.  
De begynder at danse og han indleder en flirt.  
Hun lader ham gå så langt, som han har lyst, da han jo er hendes 
ægtemand, og de ender ude i en bil, hvor de får sig et knald. 
Lige inden maskerne skal falde ved midnatstid, smutter konen 
hjem, gemmer sit kostume i et skab og går i seng. 
Hun spekulerer på, hvilken forklaring hende mand har på han op-
førsel. 
Da han kommer hjem sidder hun op i sengen og læser.  
Hun spørger, om han har hygget sig til festen, og han svarer: "Du 
ved da, at jeg aldrig hygger mig, når du ikke er sammen med mig"  
Hun spørger derefter om han fik danset og han svarer: "Jeg danse-
de overhovedet ikke. Da jeg ankom mødte jeg Peter, Bent, Jørgen 
og et par stykker til. Vi sad og spillede poker oppe på 1. sal hele af-
tenen. Men jeg er helt sikker på, at fyren, der lånte mit kostume, 
havde det rigtig sjovt."  
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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 
 

 

  
Åbningstider: 

Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00 
Lørdag LUKKET 

Søndag: kl. 8:00 – 18:00 
 

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.  

 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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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. 35 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 mulighed for IKKE RYGER-lokale. 

 

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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Strandens Genbrug 
 

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

 
tirsdag og torsdag: kl.: 13:00 - 18:00 

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

 
 

 
 

 

Vær god ved dine fødder 
 

 

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, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove og 
spændende 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 
 
 

℡ 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 2006 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Michelle Schneider 
Daruplund 35, 1.th. 

 
2. præmie / 30 kr. 
Mathias Madsen 

Daruplund 17, 1.th. 
 

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

 
Løsning: 
 
Pakken indeholder: 
En kanin 

 
 
 
 
 

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 2006 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Lene Kaasgaard 

Daruplund 25, 3.th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Marjun Reines 

Daruplund 9, 1. mf. 
 
 

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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Aplus kundeservice 
 

Er der fejl på telefonen eller internet, så kontakt 
kundeservice på telefon: 
 

69 12 12 12 
Derefter trykker man 2 – for arrownet 

eller sender en mail: arrownet@aplus.dk  
 

Åbningstid: 
 

Mandag - fredag kl. 9:00 - 22:00 
Lør-/søn-/helligdage kl. 12:00 - 20:00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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 10 20 30 
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 

 



 

 

38

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 
 

Direkte tlf.: 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 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

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 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok
8 

Hobbyklubben 
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: redaktionen@lundens.net 

Bud: Stephanie 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 


