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Redaktørens side 
 

Føj for pokker, for et vejr. Ja, så er vi kommet til den tid på 
året, hvor de fleste af os allerhelst ville blive inden døre og 
først komme ud til foråret. Nå, men vi skal jo igennem det, så 
her kommer dette nummer af bladet. 
 
Jeg glæder mig til at se hvordan Lunden bliver julepyntet i år. 
Der er jo rigtig mange muligheder. Husk, I kan vinde præmier 
for flotteste altan. 
 
Mange tusind tak til Jeanette Due for alle de mange vittighe-
der. Der er 3 sider i dette nummer. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette blad og tak for alle jeres indlæg 
og mange løsninger. 
 
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. december kl. 16.00 
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Johns klumme 
Vi havde internt revisions-
møde i midten af oktober 
måned. Vores revisorer god-
kendte regnskabet for ældre-
caféen, klubindtægter og sel-
skabslokaler uden bemærk-
ninger. 
 
Der har været ”indflyttermø-
de” den 24. oktober. Der var 
32 deltagere. Det var igen en 
stor succes, hvor der blev 
fortalt om bebyggelsen, lige-
som man kunne spørge om 
mange ting. Det er et møde, 
som afdelingsbestyrelsen ag-
ter at fortsætte med 2 gange 
om året. 
 
Ældre-Caféen havde den år-
lige generalforsamling i slut-
ningen af oktober. En meget 
hurtig generalforsamling der 
varede ca. ½ time. Næstfor-
mand Jonna Jensen ønske-
de ikke genvalg og i stedet 
blev Per Voss valgt som be-
styrelsesmedlem. Jonna har 
i mange år været med i be-
styrelsen for Ældre-Caféen, 
og hun skal have en stor tak 
for den indsats, hun har 
ydet gennem årene. 
 
Som led i boligaftalen for 
2006 afsatte regeringen 600 

mio. kr. til en social og fore-
byggende indsats i udsatte 
almene boligområder. Heraf 
op til 200 mio. kroner til 
målrettede huslejenedsættel-
ser. 
 
Landsbyggefonden har givet 
foreløbigt tilsagn til 53 bolig-
sociale projekter fordelt over 
hele landet. Det drejer sig 
blandt andet om beskæfti-
gelsesprojekter, fokus på 
uddannelse som f.eks. lek-
tiehjælp, kriminalpræventive 
tiltag for kvarterets unge, 
samt forskellige sociale akti-
viteter, såsom gratis idræt og 
motion. Brøndby Strand har 
fået et foreløbigt tilsagn til 
boligsociale projekter på kr. 
11.152.500. 
 
Derudover vil 22 boligafde-
linger få meddelelse om hus-
lejenedsættelser for i alt 200 
mio. kr. Lettelserne omfatter 
6.500 boliger. For en typisk 
familiebolig på 90 m² vil let-
telsen i de fleste tilfælde væ-
re på mellem 5.000 og 
15.000 kr. om året. Vi har 
fået et foreløbigt tilsagn på 
kr. 2.700.816 (ca. 83 kr. pr. 
m2). 
De udvalgte projekter iværk-
sættes i løbet af 2007. 
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Afdelingsbestyrelsen har haft 
møde med klubberne den 
10. oktober. Der blev bl.a. 
spurgt, om der var planer 
om husleje- og strøm stig-
ninger i den nærmeste frem-
tid. Der blev svaret, at der 
ikke er overvejelser om det. 
Jørgen Ahrens fortalte om 
planerne med at lave artikler 
om de enkelte klubber, så de 
kunne blive præsenteret i 
Lundexpressen. Der var bred 
opbakning til idéen, og man 
så gerne, at Jørgen kom. 
 

Råderet – ansøgninger til 
Kommunen. Brøndby Kom-
mune har ændret praksis 
om råderet og om nedtag-
ning af en skillevæg i etage-
byggeri og i tæt/lav byggeri. 
Der er ikke mere en for-
skelsbehandling. Kommu-
nalbestyrelsen har vedtaget, 
at boligselskaberne en gang 
om året skal meddele, hvil-
ke ændringer der er sket i en 
afdeling. 
 

Parkeringspladser ved blok 
1-16 og 2-3 er ved at være 
færdige. Asfalten skal lige 
”gasse” af, så bliver der ma-
let streger på, så de er klar 
til brug. Vi mangler stadig at 
få lys ved blok 16, men NE-
SA (Dong) har ikke så travlt, 
men vi håber at de snart 
kommer med lysmasterne. 

Asfaltbane mellem blok 5 og 
6 er nu fjernet. Vores entre-
prenør flyttede rundt på jord 
og grus, således at grus un-
der asfaltbanen kunne bru-
ges til parkeringspladserne, 
og jorden, vi gravede væk fra 
parkeringspladserne, kunne 
vi bruge til græsplænen. Det 
betød at vi ikke skulle flytte 
jord og grus uden for ejen-
dommen. 
 

TDC Kabel TV styrker ud-
buddet af dansk tv og tilby-
der derfor den nye danske 
24 timers nyhedskanal, TV2 
News. Samtidig får alle ka-
bel-tv-kunder mulighed for 
at se den populære under-
holdningskanal TV4 fra Sve-
rige. Det sker på bekostning 
af NRK1. 
 

Samtidig skal TDC skabe 
plads til de digitale versioner 
af DR1, DR2, TV 2 og Tegn-
sprogskanalen, da TDC er 
lovmæssigt forpligtet til at 
distribuere disse kanaler til 
alle kunderne. Se side 7 - 8 
 

Mange hilsener 
John 
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Jule-altankonkurrence 2006
Sidste år var der mange, der 
havde pyntet en flot altan i 
forbindelse med Julen. Afde-
lingsbestyrelsen har fået fle-
re opfordringer til at lave en 
jule-altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 
Og det vil vi gerne, så i mid-
ten af december vil en dom-
merkomité gå rundt i Lun-
den og finde de tre flotteste 
altaner. 
 
Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen, så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 
 

Det skal dog ikke gå over ge-
vind, så det bliver ligesom i 
den amerikanske film, hvor 
hele huset er ”pakket” ind i 
lys m.m. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi vasker trapper hver onsdag. 
 

Det vil være til stor hjælp, hvis måt-
terne 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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Lundens klubber: Aktivitetsklubben
 
 
Det er rart at bo i Lunden, 
hvilket ikke mindst skyldes 
de aktiviteter, som klubber-
ne tilbyder. 
 
Lunden stiller lokaler til rå-
dighed for 23 klubber og ef-
ter aftale med klubberne vil 
vi løbende i Lundexpressen 
fortælle om de enkelte klub-
ber, bl. a. om aktiviteter, 
mødested og -tider, hvordan 
man bliver medlem osv. 
 
Første klub, som vi vil for-
tælle om, er ”Aktivitetsklub-
ben”, som bor i Daruplund 
nr. 5. 
 
”Aktivitetsklubben” er startet 
i 2002 af Ulla og Peter Thø-
gersen, som også i dag leder 
klubben. 
 
Klubben tilbyder socialt 
samvær, hvor man kan sy på 
maskine, strikke og lave eg-
ne ting. Der er mulighed for 
at få lavet fotokopier á 1 kr. 
Man kan også læse i klub-
bens tidsskrifter og blade, el-
ler blot hygge sig med Ulla 
og Peter og de øvrige besø-
gende. 
 

 
 
Det er gratis at komme i 
klubben. Klubbens økonomi  
 
dækkes ved salg af loppe-
markedseffekter, så hvis 
man har sådanne effekter, 
bør de ikke smides væk, men 
afleveres til klubben. 
 
Klubbens mødested er Da-
ruplund 5 (indgang fra begge 
sider) og der er åbent hver 
onsdag kl. 15-18. 
 
Når vejret tillader det, sidder 
man uden for. Det er som 
sagt gratis at deltage og alle 
er velkomne, så hvorfor ikke 
bruge en onsdag eftermiddag 
til at mødes med andre fra 
Lunden? 
 

/JA 

 
 
 
 
 
 



7 

Lundens klubber: Tømmermændene 
 
Klubben ”Tømmermændene” 
er stiftet i 1972 og er Lun-
dens ældste klub. Klubbens 
adresse er Resenlund 4, 
(indgang fra altansiden) og 
klubbens formand er Ken-
neth Landgraf. 
 
I Lokalerne er der et rum 
med et billard, hvor der dyr-
kes både turneringsbillard 
og ”skomager” – runder, et 
TV-rum med storskærm, 
hvor man bl.a. kan se BIF´s 
udekampe, samt et lokale 
med borde, stole og en bar, 
hvor man kan dyrke socialt 
samvær. 
 
Uden for er en lille have med 
borde og stole, samt en pejs, 
hvor man i sommerperioden 
laver grill-arrangementer. 
 
Ud over disse tilbud arrange-
rer klubben en krotur 1 gang 
om året, ligesom man af og 
til inviterer medlemmernes 
børn til en forlystelsespark. 
 
Klubben har 20 medlemmer, 
og selvom de fleste er mænd, 
så betragtes hele familien 
inkl. børn som medlemmer, 

dvs. også ægtefæller og børn 
kommer ofte i klubbens lo-
kaler. 
 
Klubben er en såkaldt ”nøg-
leklub”, hvor hvert enkelt 
medlem har en nøgle til lo-
kalerne, så klubbens åb-
ningstider er i realiteten hele 
døgnet, når medlemmerne 
har lyst og lejlighed, men 
den normale åbningstid er 
alle hverdage efter kl. 17 til 
sengetid, samt hele lørdagen 
og søndagen. 
 
Klubbens kontingent er max. 
Kr. 125 pr. måned, dog af-
hængig af medlemmets for-
tæring. Nye medlemmer skal 
udfylde en ansøgningsblan-
ket, som vurderes på et 
klubmøde. 
 
Det er som sagt en både 
hyggelig og seriøs klub og 
hvis man er interesseret i 
klubbens tilbud, er alle be-
boere i Lunden velkomne til 
at besøge klubben. 
 

/JA 
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Ændringer i tv-udbuddet 
 
For at give plads til de digitale versioner af DR1, DR2, TV 2 og 
Tegnsprogskanalen, udgik norske NRK1 allerede i midten af 
september. 
 
Nedenfor kan du læse mere om de øvrige ændringer, som sker 
omkring 1. december 2006. 
 
Grundpakken 
• Svenske TV4 er ny kanal i Grundpakken. 
• Danske Kanal 4 bliver betalingskanal og flytter til Mellem-

pakken. 
 
Mellempakken/Lille Tillægspakke 
• Danske Kanal 4 bytter plads med svenske TV4. 
• BBC Food udgår pga. for lave seertal. 
 
Fuldpakken/Tillægspakken 
• Nyhedskanalen fra TV 2 er ny kanal, der vil sende danske 

og internationale nyheder - samt politik, finans, kultur og 
sport – døgnet rundt. 

• Danske Kanal 4 bytter plads med svenske TV4. 
• BBC Food udgår pga. for lave seertal. 
 
Radio 
Når TV 2's nye radiokanal går i luften i starten af 2007, vil den 
naturligvis også kunne høres via kabelnettet. 
 
Nye kanalnøgler 
Reelt tages kun en ny kanal i anvendelse. Alle øvrige kanal-
skift sker til bestående kanalpladser. Det betyder, at der kun 
skal indstilles en ny kanal på fjernsynet. 
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Prisregulering 
pr. 1. januar 2007 
 
Prisen for programpakkerne reguleres af følgende årsager: 
• som følge af den almindelige prisudvikling 
• pga. ændringer i programpakkernes indhold - bl.a. bliver 

Kanal 4 (tidl. TV Danmark) betalingskanal, og der kommer 
en nyhedskanal fra TV 2 på nettet 

• en prisstigning på bl.a. TV3, TV3+ og Discovery Channel 
 
Indeksregulering 
Pr. 1. januar 2007 regulerer TDC Kabel TV priserne med 2,25 
%, svarende til den almindelige prisudvikling. Stigningen sva-
rer til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2005 til juli 
2006, opgjort af Danmarks Statistik. 
 
Prisregulering 
På grund af ændring i programpakkernes indhold og regule-
ring af priserne stiger månedsprisen pr. tilslutning med: 
• Grundpakken 0,00 kr. inkl. moms 
• Mellempakken 16,64 kr. inkl. moms 
• Fuldpakken 21,63 kr. inkl. moms 
 
Regulering af KODA, COPY-DAN og radiovederlag 
Pr. 1. januar 2007 regulerer KODA og COPY-DAN deres tariffer 
med 2,25 % som følge af den almindelige prisudvikling. Endvi-
dere skal der betales vederlag for den nye kanal. 
 
Information 
Beboere med tillægspakker, der opkræves direkte af TDC Kabel 
TV, informeres om prisstigningen via deres regning og får inden 
1. december 2006 et brev med mere information om det nye ud-
bud. 
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Læserbrev: 
Det er med vemod, at jeg 
skal fraflytte min lejlighed ef-
ter 26 år. 
Jeg kan kun sige, at jeg har 
været utrolig glad for at bo 
her. Hvis jeg har haft brug 
for hjælp, så har opgangen 
altid været behjælpelig, det 
samme har de ”gamle gård-
mænd” lige som de nye 
gårdmænd. 
 
Den største forskrækkelse 
jeg har oplevet her var, da 
jeg pludselig en fredag ef-
termiddag for 8 år siden fik 
vandskade. Alt sejlede i 
vand, undtagen badeværelse 
og gæstetoilet. Alle som kom 
hjem fra arbejde og gård-
mænd hjalp til. Hvis alle ik-
ke havde været hurtige, var 
lejligheden ikke tør endnu. 
 
Nu vil jeg håbe, at de nye 
indflyttere vil være med til at 
holde venskabet ved lige i 
opgangen. 
 
HUSK NU ALLE I LUNDEN: 
At opføre jer ordentligt over 
for hinanden. Vi er kun 
mennesker alle sammen, 
uanset hvor i verden vi 
kommer fra. 
 

De varmeste hilsner 
til Lunden fra 
 

Moster Larsen f. 1918 
D. 55, 1.th 

 

 
 

Receptkuverter! 
Jeg vil gerne gennem Lun-
dexpressen sige tusind tak 
til den venlige dame, der den 
25.10.06, lagde en stor pose 
receptkuverter i min brev-
kasse. Der var desværre in-
gen afsender på, eller navn 
ved, så jeg personligt kunne 
sige tak, men håber herigen-
nem at rette vedkomne får 
den.  

Tusind tak for dem 
 

Med venlig hilsen 
Grete Christensen 

D.. 45, 1. mf 
 
 
 
.
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 Kom og få lektiehjælp! 
 

 
Frivillige fra Dansk Røde Kors  
tilbyder lektiehjælp til børn på 

1. – 9. klassetrin. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tirsdage og torsdage 
kl. 15.00 – 17.00 

på 
Brøndby Strand Bibliotek 
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Børneopgave 
 

 (Kun for børn, der bor i Lunden, og ikke er fyldt 15 år) 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
6. 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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Voksenopgave 

Kun for beboere i Lunden 
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. december klokken 16:00. 
 

 
 

Navn: ________________________Adresse:__________________

Held & 
lykke
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 8/2006 

tirsdag den 26. september 2006 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, Jørgen Ahrens, Jon Terkildsen og 
Birthe Ketterle. 

Afbud fra: Mogens Nielsen. 
 

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 1/10-05 – 1/9-06 blev gennemgået og 

taget til efterretning. 
 

Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Lokale til Ældre-Cafeen: Natteravnene flytter ned i 

LAN-rum i blok 12 og overlader Aktivitetslokalerne til 
Ældrecafeen. Der bliver udformet ny samarbejdsaftale 
samt nye lejevilkår, hvorefter det vil fremgå, at Ældre-
cafeen får tilladelse til at benytte Selskabslokalerne 3 
gange årligt til større sammenkomster (julefrokost, Ge-
neralforsamling og fødselsdag). Der vil være overtagelse 
den 1. december i år med en eventuel overlapning. 

3-2 Møde med klubberne den 10. oktober kl. 19:00 i Aktivi-
tetslokalerne. 

3-3 TDC meddeler nye TV-kanaler og priser pr. 1. januar 
2007 som led i den almindelige prisudvikling. 

3-4 Alarm på afdelingskontoret har voldt lidt problemer, og 
den er nu omlagt. 
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Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 5. sept. 2006 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 19. sept. 2006 blev gennemgået. 
4-3 Sager fra Akut-telefonen: Vand på toiletgulv i blok 11.  
 Manglende strøm i blok 1 skyldtes defekt PHFI-relæ. 
 Komfur i uorden. Det er sket før. Formentlig en ”man-

dagsudgave”.  Er udskiftet. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Indflyttermøde den 24. oktober i selskabslokalerne. 
5-2 Filmoptagelser i Lunden den 18. – 20. oktober til en ny 

filmserie i DR 1 ”Danni”. Vil blive optaget i området 
omkring Resenlund blok 1 – 2 - 16. 

5-3 Referat fra Lejerbos Best-møde 24/8-06. Der vil frem-
over med alle de nye aviser (24 timer m.fl.) forventes at 
blive sat yderligere fokus på boligområderne.  

5-4 Tilskud fra Lejerbos aktivitetspulje. Vi har modtaget 
kvittering. 

5-5 Partnerskabsaftalen De 9 udløber i 2007. Vi overvejer, 
om den skal fornys. 

5-6 Boligoplæg fra KL. Der vil blive indkaldt til debatmøde 
om den almene sektors situation lørdag den 4. novem-
ber 2006. 

5-7 Referat fra De 9 møde den 11. sep. 2006. 
 Der foretages en del aktiviteter på Langbjergskolen og i 

Søholthallen for at holde de unge beskæftiget, bl.a. 
kampsport og styrketræning. 

 Vi er plaget af knallertkørsel på stierne i hele området. 
Politiet har fokus på hash-klubber ved hjælp af den op-
søgende medarbejder – Zahid. 

5-8 Referat fra Børnenes Rejsebureau den 22.8.02, hvor 
man evaluerede feriekoloniopholdet og planlagde ture 
for vinteren. 

5-9 Takkekort fra Asmus Sørensen fra Gildhøj vedr. hans 
runde fødselsdag.
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Parkeringspladser ved blok 1-16 og 2-3. Budgettet hol-

der, og der opsættes lys ved de 8 nye pladser ved blok 
1-16. 

6-2 Asfaltbane mellem blok 5 og 6 er under renovering. 
6-3 Oplæg til beplantning ved R.6/legeplads godkendt med 

små ændringer. 
6-4 Driftssamarbejde i Lejerbo Brøndby prøves af fra 1. ok-

tober 2006. 
6-5 Den store legeplads: Der er nogle resterende mangler. 
6-6 Vinduer i Institutionerne er rådne og skal udskiftes ef-

ter markvandring. 
6-7 Parkering i Lunden af Trucker er påtalt. 
6-8 Reklamer i Lunden bliver smidt i indgangsparti og op-

gange. Er påtalt. 
6-9 Byggeavis fra afd. 154 – Ølby Lyng til orientering. 
6-10 Brøndby Fjernvarme har udarbejdet nye vedtægter. 
 

Pkt. 7 Klager 
7-1 Hund i blok 2. Beboer er forgæves stævnet 2 gange til 

Boligretten. 
7-2 Klage over høj musik i blok 7 Beboerne er tilskrevet 

med advarsel om opsigelse af lejemål, hvis det fortsæt-
ter. Problemet er ophørt. 

7-3 Frottélagen i vindue i blok 9, Lejer er tilskrevet. Pro-
blemet er løst. 

 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling af kældergang – klub Oasen blev 

godkendt. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 

 
 
 
 



 

 

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 10. december 2006 åbnes dørene for vort juleban-
kospil med mange flotte gevinster, så som store flotte ænder, 
flæskestege m.m. samt flere gode overraskelser, for ikke at 
glemme vort lotteri. 
 
I anledning af julen serveres til hver person gratis et glas gløgg 
med 3 æbleskiver, som skal afhentes i baren efter betaling 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 10. december 2006 
Lundens Venner 

 
 

Dørene åbnes kl. 13:00 
Spillet begynder kl. 14:00 
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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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Vittigheder 
 
På hospitalet... 
"Bliver mit barn en pige?" - "Det er ikke sikkert Hr. At De har 
ventet adskillige timer, betyder ikke automatisk at det er en 
pige." 
 
3 ølmænd fra hver sit bryggeri sad i en bar. En fra Carlsberg, 
en fra Albani og en fra Tuborg. Så spurgte bartenderen ham 
fra Carlsberg: - Hvad skulle der være? - En Carlsberg Hof! Så 
spurgte han ham fra Albani: - Hvad skulle der være? - En 
Odense Pilsner! Så spurgte han ham fra Tuborg: - Hvad skal 
du så have? - En cola - EN COLA?! Spurgte bartenderen for-
bavset, hvortil ham fra Tuborg svarede: Tja.. Når de andre ikke 
vil drikke øl så vil jeg heller ikke! 
 
Ivan på 6 år havde en rigtig dårlig dag, hvor han ikke kunne 
bestille andet end at drille sin lillesøster Fie på 4. Til sidst bli-
ver det hans mor for meget, og hun sender Tobias ind på sit 
værelse "for at tænke over hvorfor han er sådan en drillepind." 
En rum tid efter kommer knægten ud og siger: - "Jeg tror godt 
jeg ved hvorfor jeg driller." - "Hvorfor så?" Spørger hans mor. - 
"Jo," svarer ungen ?, det må være som når de voksne ryger... 
er man først begyndt så kan man næsten ikke holde op igen."  
 
Personalechefen: - Er De gift, unge mand?  
Ansøgeren: - Nej, men jeg er alligevel vant til at gøre, hvad jeg 
får besked på. 
 
En mand kom forbi en byggeplads og undrede sig over, at en 
af håndværkerne var klædt i jakkesæt og slips. 
"Ja, han var egentlig ansat i kommunen," fortalte formanden, 
"og han kom for at lægge grundstenen, men da han hørte, 
hvad en murer kunne tjene, så blev han her." 
 
Tjener, der er en ring i min suppe! 
Åh ja det er kokkens! Sig endelig til, hvis De også finder hans 
finger!
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 Vittigheder 
 
 
Personalechefen: Så meget kan vi ikke tilbyde Dem for at pas-
se omstillingsbordet. Hvor har De været ansat til telefonpas-
ning før? 
Poul: Jeg har da aldrig passet telefon før.  
Personalechefen: Hvordan kan De så kræve sådan en høj løn?  
Poul: Netop derfor, for så er det jo mere vanskeligt for mig, ik-
ke? 
 

Ved hjælp af en fertilitetsekspert lykkes det en 65 årig dame at 
blive gravid og få et barn. 
Hele hendes familie og alle hendes bekendte kommer forbi for 
at sige tillykke og for at se babyen. 
Men da familien spørger, om de må se babyen, bliver der afvi-
sende sagt: "Nej, ikke endnu." 
Lidt efter spørger familien igen om ikke man nok snart må se 
babyen, men svaret er stadig: "Nej...ikke endnu." 
"Hvornår så?" 
"Når den græder næste gang." 
"Hvorfor først der?" 
"Fordi jeg har glemt, hvor jeg har lagt den." 
 

En kone var sur på sin mand over at han altid var på værts-
hus og derfor besluttede manden at tage hende med en dag. 
Da de stod i baren spurgte han: 
- "Nå, hvad skal du så have?" 
- "Det ved jeg ikke. Det samme som dig vel." 
Manden bestilte derefter to Jack Daniel's og kastede sin egen i 
halsen i et drag. 
Konen kiggede på ham og nippede forsigtigt til sin, hvorefter 
hun spyttede det ud med det samme. 
- "Yark! Det er jo det rene gift. Hvordan fa'en kan du drikke 
sådan noget?" 
- "Der kan du bare se. Og du som troede at det var lutter sjov 
og ballade, når jeg var ude hva'?" 
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Vittigheder 
 
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, at FET eller PET åbner alle 
de breve, jeg sender hjem til vores datter i København!" sagde 
Hansen til sin kone. 
"Du ser spøgelser ved højlys dag!" sagde fru Hansen. 
"Næh, det tror jeg nu ikke," sagde Hansen listigt. "Det må vi se 
at få sat en stopper for. I næste brev skriver jeg: "Jeg har lagt 
et hår i kuverten her, så vi kan se, om nogen har åbnet den 
undervejs!" 
Som sagt så gjort, og fjorten dage senere kom svaret fra datte-
ren, der sluttede sit brev med: "Og så kan I godt holde op med 
at være så paranoide. Håret var stadig i kuverten, da jeg åb-
nede den." 
"Der kan du selv se!" sagde fru Hansen. "Lutter indbildning!" 
"Det tror jeg nu ikke," sagde Hansen sagtmodigt, "Jeg lagde 
nemlig ikke noget hår i kuverten!" 
 
Jeg er frygtelig bekymret for min dreng, doktor!" sagde fru 
Clausen. 
"Jeg ved ikke mine levende råd. Han sidder hele dagen og laver 
mudderkager! Dag ud og dag ind bare mudderkager!" 
"Nåh, det lyder da ikke så slemt, fru Clausen," sagde psykiate-
ren. 
"Vi har da alle sammen lavet mudderkager, ikke? Det går over, 
når han bliver lidt ældre!"  
"Det tror jeg ikke, doktor. Og det tror hans kone heller ikke!" 
 
Radioamatøren var forelsket, og han sagde til pigen:  
- Mellem os to går bølgerne som i æteren, jeg er senderen, og 
du er modtageren.  
Hun: Ja, og om 8 måneder kommer der en lille højttaler. 
 
Gæsten på en restaurant ser tjeneren komme gående med en 
tallerken med hans bøf.  
Tjeneren har en tommelfinger "plantet" oven på bøffen, og gæ-
sten skælder ham ud for det svineri! 
Åh undskyld siger tjeneren, men jeg vil så nødig tabe den igen!
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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: Tirsdag – 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. 25,00  

 

 

 

 

 

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 
 



 

 

24

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 

 
• 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 

Oktober 2006 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Oliver Fleichenberg 
Resenlund 10, 3.th. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Mia Due 
Daruplund 59, 2.tv. 

 
3. præmie / 20 kr. 
Phanthip Banyen 

Daruplund 39 
 

Løsning: 
 

ANHOLT 
 

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

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Sofia Ingvardsen 

Daruplund 51, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Tommy Daugaard 

Daruplund 39, 2. 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 rekvirere 
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 
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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 
 

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. 35 

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 
Tina Lundquist 
D. 27 

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 
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