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Redaktørens side 
Det var så det….. Det gamle år er væk og et nyt er begyndt. 
Jeg synes, at det går for stærkt. Jeg håber, at I alle kom godt 
ind i det nye år.  
 
Nu bliver der nok snart mørkt i Lunden, når julelysene bliver 
pillet ned for denne gang. Det er lidt trist, for det pynter med 
alle de lys, juletræer og vinduespynt. Det synes jeg i hvert fald. 
 
Sætternissen havde taget Lundens Venners julehilsen i sidste 
nummer af bladet. Derfor bringer vi julehilsenen i dette num-
mer og beklager ”nissens” drillerier. 
 
Der var ikke så mange løsninger denne gang, men vi fandt da 
denne måneds vindere. Til sidst: rigtig god fornøjelse med det-
te års første nummer af Lundexpressen. 
 

I kan stadig aflevere løsninger og indlæg på kontoret, D. 29, el-
ler (meget gerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-
adresse: 
 

cs@lundens.net 
 

Med venlig hilsen 
 

Conni 
 

Næste deadline: 
Onsdag den 8. februar kl. 16.00 
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Johns klumme
Jeg ønsker alle beboerne i 
Lunden et rigtig godt nytår 
og jeg håber, at alle er kom-
met godt ind i år 2006. 
 

Selv om der var en del fyr-
værkeri rundt omkring i 
Lunden, så kan man se, at 
mange beboere har været 
hjælpsomme med at rydde 
op. Tak for det. Men der er 
desværre også nogle, der har 
svinet godt til. 
 

Lunden gik over til Aplus 
den 30. november. Som jeg 
skrev i sidste nummer, så 
har vi haft nogle problemer. 
Telia har ikke været så 
hjælpsomme, og en del koder 
til switche og nogle mail-
adresser har drillet meget. Vi 
håber, at alt fungerer nu. 
 

Hvis der stadig er ting, der 
ikke fungerer, så kontakt 
Aplus på 69 12 12 12. 
Hvis det ikke lykkes at få 
ordnet problemet, så send en 
mail til data@lundens.net 
skriv kundenr., navn, adres-
se og en kort beskrivelse af 
problemet, så vil afdelings-
bestyrelsen tage kontakt til 
Aplus for at få løst proble-
met. 
Sammen med administratio-
nen, har afdelingsbestyrel-

sen gennemgået regnskabet 
for 1. okt. 2004 – 30. sep. 
2005. Vi kommer ud af regn-
skabsåret med et overskud 
på 23.800 kr. 
Vi har investeret i et nyt 
blødgøringsanlæg til vaskeri-
et. For lidt over et år siden 
fik vi et nyt betalingssystem i 
vaskeriet. Vi kan nu i regn-
skabet se, at vi er gået fra 
ca. 28.000 kr. til ca. 1.300 
kr. i gebyr til Lejerbo. Vi har 
også haft langtidssygdom, 
men her får vi kun refunde-
ret en del af sygelønnen. Vi 
har omlagt nogle af vores 
lån, så det har givet os en 
kursgevinst, derfor et over-
skud.  
 

Regnskabet er blevet god-
kendt af afdelingsbestyrel-
sen, og det skal nu forelæg-
ges Lejerbo Brøndby til ende-
lig godkendelse. Det vil også 
blive forelagt på det kom-
mende afdelingsmøde til ori-
entering. 
 

Vi har haft en del forhand-
linger med administrationen 
om budget for 1. okt. 2006 – 
30. sep. 2007. En god nyhed 
er, at vi vil komme med for-
slag om en lejestigning på    
0 %. Der er godt nok stig-
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ninger i udgifter til vand og 
renovation, desuden til plan-
lagt og periodisk vedligehol-
delse, og istandsættelse ved 
fraflytning. Men den omlæg-
ning af budgettet, som afde-
lingsbestyrelsen har foreslå-
et de senere år, viser sig nu 
at slå igennem. 
 

På antennebudgettet vil der 
blive foreslået en stigning på 
4 kr. til 95 kr. om måneden. 
 

Varmebidraget er ikke blevet 
reguleret de sidste 12-14 år. 
Vi kan se på årsafregninger-
ne, at der ikke er så mange 
penge der bliver tilbagebe-
talt. Brøndby Fjernvarme 
har varslet stigninger, så det 
er noget afdelingsbestyrelsen 
i øjeblikket undersøger om 
det skal reguleres. 
 

Budgetforslaget vil blive fore-
lagt på det kommende afde-
lingsmøde til endelig god-
kendelse. 
 

Vi har i det seneste stykke 
tid haft nogle faldstammer, 
der er blevet tilstoppet. I 
nogle tilfælde har Abak Klo-
ak konstateret, at det var en 
duft-blok der sad fast nede i 
faldstammen, og den stop-
pede for papir og l…  Det har 
også bevirket, at der har væ-
ret oversvømmelse i lejlighe-

den over forstoppelsen, og 
det har ikke været særlig 
sjovt. 
 
Derfor skal man aldrig bru-
ge ”duft-blokke” i toilettet. 
 

Regeringen har indgået en 
etårig aftale med Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre 
om Landsbyggefonden. Man 
bruger en del af 2005 og 
halvdelen af 2006 til at ana-
lysere forholdene for vores 
sektor og fremkomme med 
forslag til moderniserin-
ger/forbedringer. 
Det kan ikke udelukkes, at 
man om et halvårs tid igen 
vil prøve at inddrage midler 
fra den almene sektors fon-
de. Og hvis formålene er at 
finansiere statens udgifter til 
nybyggeri, vil det faktisk væ-
re en ganske alvorlig ting, 
der kan komme til at berøre 
temmelig mange beboere i 
den almene sektor. 
  
Derfor slut op om under-
skriftindsamlingen. Lun-
den vil have et stort behov 
for at få penge fra Lands-
byggefonden. Se side 5. 
 
 
 
 

Mange 
nytårshilsener 
John
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Deltag i underskriftindsamlingen 
 
 

Staten vil tage penge fra de almene lejere 
Det skal vi ikke finde os i! 
 
I oplægget til finansloven for næste år lægger re-
geringen sammen med Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre op til at tage yderligere milliar-
der kroner fra Landsbyggefonden. Det er tyveri af 
beboernes penge!  
 
Regeringen vil bruge pengene til at betale statens 
andel af det kommende nybyggeri. I praksis bety-
der det, at vi fremover ikke vil have nok midler til 
at gennemføre en forsvarlig renovering af de al-
mene boliger. 
 
Vi ønsker, at staten stopper med at ta-
ge penge fra Landsbyggefonden 
 
 
Dato: ____________________________________________________ 
 
Underskrift: ______________________________________________ 
 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________ 
 
Afleveres til afdelingsbestyrelsen, Daruplund 29, st. 
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Afdelingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

14. marts 2006 
klokken 18:30. 

 
Sæt allerede 
nu kryds i 

kalenderen. 
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Legepladser 
 
Bestyrelsen har besluttet at vi skal lave en del om på 
den store legeplads ved Resenlund. 
 
Vi efterlyser derfor nogle forældre der kunne tænke sig 
at indgå i et udvalg og være med til at finde ud af, hvil-
ke legeredskaber, der er behov for eller hvilke ønsker, 
der er fra børnene. 
 
Er du interesseret, eller bare vil høre nærmere, så kon-
takt John Frimann på mobil 29 72 00 30, bedst efter 
kl. 16:30. 
 
 

Til salg: 
 
Pigecykel, Winther, 16", sort/orange m/håndbremse, meget 
velholdt, ingen rust kr. 500. 
 
TV, Daewoo 20" sort kr. 400. 
 
Ring på 43 54 98 02. 

 
 
 

Husk: 
Børnefestkomitéen og Afdelingsbestyrelsen holde tøndeslag-
ning på Langbjergskolen, søndag den 26. februar, kl.: 10:00 – 
12:00. 
 
Mere om arrangementet i næste nummer af bladet. 
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Lundens telefon- & data-anlæg 
 
Nu er det lidt over en måned 
siden, vi skiftede udbyder på 
telefon og Internet.  
 
De første dage efter overgan-
gen var godt nok strenge. En 
del telefoner virkede ikke, på 
de telefoner der virkede fun-
gerede ”vis nummer” ikke og 
når man ringede til andre, 
kunne de ikke se ens telefon 
nummer.  
 
Nogle gange var der ekko på, 
så det lød som om man talte 
i en dåse. Hvis man ringede 
til Aplus, kunne man ikke 
komme igennem deres tele-
fonsluse. Det samme galt al-
le andre steder, hvor man 
skulle bruge tasterne for at 
komme videre i ekspeditio-
nen. 
 
Mange havde problemer med 
at komme på nettet, og kom 
man endelig på, var forbin-
delsen ustabil, så dem der 
f.eks. spillede computerspil 
over nettet blev ”smidt” af i 
tide og utide. 
Vi kunne heller ikke opdate-
re vores beboer tv, så evt. 
oplysninger om kendte fejl 
kunne vi ikke udsende. 

John og jeg ringede – maile-
de og rendte rundt med tek-
nikere adskillige dage, og 
nogle dage må jeg indrømme, 
at vi begyndte at tvivle på, 
om vi havde valgt det rigtige 
selskab. Men stille og roligt 
blev den ene fejl efter den 
anden rettet og lidt før jul 
kunne vi konstatere, at alle 
de fejl vi kendte til var rettet. 
 
Vi tager nu en alvorlig snak 
med Aplus på det kommende 
evalueringsmøde, for vi fin-
der det ikke rimeligt, at der 
skulle gå over 14 dage før alt 
fungerede som det skulle. 
 
MEN nu hvor alt fungerer, 
må jeg indrømme, at jeg er 
sikker på vi valgte rigtigt. Te-
lefonen virker som den skal, 
med de lovede ekstra ser-
vices og Internettet: Hvor er 
det skønt at være på nettet 
nu, uden at skulle logge på, 
og uden at tænke på hvor 
meget man downloader. 
 
Skulle der være nogen, som 
har problemer med enten te-
lefon eller Internettet, så 
kontakt supporten på telefon 
69 12 12 12. 
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Det hjælper ikke at ringe til 
John eller mig, vi er ikke i 
stand til at rette tekniske 
fejl. 
 
Har I ringet til supporten 
flere gange, uden det ønske-
de resultat, kan I sende en 
mail, der beskriver fejlen 
grundigt inkl. det telefon-
nummer I kan kontaktes på 
og sende den til: 
 

data@lundens.net 
 

Vi vil så sende mailen videre, 
til vores kontakt hos Aplus.  
 
Vi betaler for en vare, og så 
skal den selvfølgelig også 
virke. 

Helge 
 
 

Gives væk. 
Efter ombygningen af tele-
foncentralen har vi en del 
datakabler i overskud. 
 
Så hvis du mangler et par 
ledninger, kan du gratis 
hente dem på kontoret i åb-
ningstiden. (tirsdage i lige 
uger mellem klokken 18:00 
og 19:00). 
 
Der er tale om dataledninger 
kat 5, med RJ 45 stik i begge 
ender (lige igennem) længde 
2 meter. 
 

 
 
 
 
 

Fejl på nettet efter installering af sik-
kerhedspakken. 

 

Hvis du har installeret sik-
kerhedspakken fra Aplus, og 
lige pludselig ikke kan komme 
på nettet, har vi erfaret, at du 
måske kan afhjælpe fejlen ved 
først at fjerne ”fluebenet” i 
Bloker henvisningssted, så 
lukke programmet. Derefter 
åbne det igen og så sætte 
fluebenet i kassen. Hvorfor det 
virker ved vi ikke, men det har 

hjulpet flere herude, så det er da et forsøg hver.
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Løsning: _____________________________________ 
Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
8. februar, 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 8. februar klokken 16:00. 
 
 

Navn: _______________________________Adresse:___________________
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Forsinket julehilsen 
I sidste nummer havde vi af en eller anden grund glemt Lun-
dens Venners julehilsen. Vi bringer den her og beklager meget. 
 
Lundens Venner ønsker alle beboere, venner, sponsorer m.m., 
en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår og tak for det gamle. 
 

Med venlig hilsen 
Lundens Venner 

 
 

 
 

Ældre-Caféen 
Ældre-Caféen ønsker alle sine medlemmer et godt og helse-
bringende Nytår. Vi starter op igen efter juleferien, torsdag den 
5. januar i vores selskabslokaler, Daruplund 69. 
 
Så hvis der sidder nogle efterlønsmodtagere, uanset alder, eller 
pensionister, som kunne tænke sig lidt hyggeligt samvær, er 
du/I meget velkomne til at komme og se om det er noget for 
dig/jer. Vi mødes hver torsdag, fra klokken 13:00 – 17:00. 
 

På Ældre-Caféens vegne 
Inger Simonsen 

 

Vittigheder 
 
To gutter i omklædningsrummet efter en tenniskamp:  
Knud: "Hvad pokker er det?  
Hvornår er du begyndt at bruge g-streng"?  
Niels: "Siden min kone fandt et par i min bil". 
 
- De skal på skånekost, Jensen. 
- Men doktor, jeg kan ikke fordrage svensk mad 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 12/2005 

tirsdag den 29. november 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 Regnskab for 2004 – 2005 blev gennemgået. Regnska-

bet viser et overskud på 23.800 kr. Blev godkendt. 
2-2 Budget for 2006 – 2007: Ændringer er indarbejdet i 

budgettet og blev godkendt med rettelserne. Vi afhol-
der ikke budgetmøde i januar 2006. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Overgang til A + fungerer rimeligt. Vi har fået ny cen-

tral. 
3-2 Fællesmøde om beboer TV den 5. december med de 

andre to Lejerboafdelinger. Helge, Preben, Mogens, 
Glenda og John deltager. 

3-3 Samarbejdsaftale med TDC forlag: Lejerbo har indgået 
aftale med TDC om annoncer i telefonbøgerne. 

3-4 Det foreslås at selskabslokalernes træffetid ændres til 
tirsdag i stedet for mandag. Bestyreren overvejer det. 
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Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 15.11.2005: Blev gennemgået og taget 

til efterretning. 
4-2 Kontorvagt den 29.11.2005: Blev gennemgået og taget 

til efterretning. 
4-3 Kontorvagt den 10. januar 2006: Helge Sparlund 
4-4 Kontorvagt den 24. januar 2006:  Helge Sparlund 
4-5 Kontorvagt den 7. februar 2006:  Birthe Ketterle 
4-6 Kontorvagt den 21. februar 2006: Preben Hansen 
4-7 Kontorvagt den 7. marts 2006:  Helge Sparlund 
4-8 Kontorvagt den 21. marts 2006:  John Frimann 
4-9 Kontorvagt den 4. april 2006: ???? 
4-9 Kontorvagt den 18. april 2006: Glenda Jensen 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra Lejerbos bestyrelsesmøde den 26. okt. 

2005 blev taget til efterretning. 
5-2 Udmeldelse af hjemmesideforeningen: Vi har meldt os 

ud af Hjemmesideforeningen pr. 31. december 2005. 
5-3 Referat fra De 9 møde den 14. nov. 2005. Yassin del-

tog i mødet. Han mente, at der var mere ro ved Stran-
den de sidste 3 måneder. Værestedet ved Langbjerg-
skolen fungerer godt. Der er stadig mange unge men-
nesker ved stationen i weekenden. Værestedet om af-
tenen bør ligge tættere ved stationen, men det koster 
både tid og penge. 

 Der er ikke kultur for, at de unge opholder sig hos 
hinanden om aftenen. 

5-4  Referat fra Børnenes Rejsebureau den 14. november 
2005. 

 Der blev evalueret på dukketeater, og Logo på trøjer 
blev godkendt. Arrangementer i begyndelsen af 2006 
blev diskuteret samt feriekoloni. 

 
 



 

 

15

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Legepladser. Det blev vedtaget at udforme et oplæg til 

Lundexpressen for at få børnefamilier til at deltage i 
indretning af legepladserne. 

6-2 Ventilationssystem i selskabslokalerne. Tilbud blev 
godkendt, og arbejdet kan påbegyndes. 

6-3 Undersøgelse om hvorfor man flytter uddeles til fraflyt-
tere. 

6-4 Nye skilte i Resenlund, der er stavet forkert, men kan 
ikke findes. John kontakter klageren. 

6-5 Nye råderetsregler. Fjernelse af vægge skal anmeldes 
til Teknisk Forvaltning via Lejerbo. Der kan ikke gives 
en generel tilladelse. 

6-6 ELO-ordning ændres. Ny folder udgivet ”Driftskontrol 
og Energistyring”. 

 Det undersøges, hvad det helt eksakt koster at få fjer-
net asfaltbanen mellem blok 5 og 6. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Lejlighed i blok 1 (R.6). Sagen ligger i Social- og Sund-

hedsforvaltningen. Er efterfølgende gjort rent, men der 
er stadig problemer. 

7-2 Klage over hund i blok 2, der opholder sig på altanen. 
Hunden er endnu ikke fjernet. Sagen sendes via Lejer-
bo til beboerklagenævnet. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen 
 
 
Næste møde tirsdag den 3. januar 2006 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Vittigheder 
 

Den ældre dame ringede til politiet. 
- "Skynd jer at sende en vogn - der står en nøgen mand i vin-
duet overfor." 
Da politiet ankom til stedet blev de vist hen til damens vindue. 
Den ene betjent: "Men jeg ser da kun mandens brystkasse?" 
Damen: "Stig op på stolen her, så skal du bare se." 
 
På skadestuen.... 
- "...og det var dig der skulle have forbinding på dit sår?" 
- "Ja, men det behøves ikke alligevel. Det nåede at gro sam-
men i ventetiden." 
 
Et skib sejler forbi en ø. 
En passager ser en mand i laset tøj, der står og hopper, mens 
han vifter med armene.  
"Hvem er det?", spørger passageren.  
Kaptajnen: "Det ved jeg ikke, men han bliver vildt glad hver 
gang vi sejler forbi!" 
 
To tosser står og venter på et tog på Hovedbanen, da den ene 
pludselig skal på toilettet. 
Mens den ene er på toilettet, står den anden og venter. Da han 
har stået et kvarter, begynder han at undre sig og går ned på 
toiletterne for at finde den første tosse. 
Han finder den første tosse i færd med at rode rundt i toilettet 
med den ene arm. 
- "Adh.. hvad er det du laver?" 
- "Jeg tabte den jakke, jeg har fået af min mor ned i tønden." 
- "Du har vel ikke tænkt dig, at tage den på efter den har væ-
ret der nede vel?" 
- "Nej selvfølgelig ikke, men min madpakke ligger i den ene 
lomme." 
 
Hvorfor har køer klokker om halsen? 
Fordi hornene ikke virker! 
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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 og 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.  
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Ældrecaféen 
 

ÆldreCaféen er for alle pensionister og efterlønsmodtagere, 
boende i Lunden. 

Der er åbent hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 i: 
Selskabslokalerne, Daruplund 69. 

 
 

Der er bankospil den første torsdag i måneden og man prøver 
at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for pensio-
nister. De øvrige torsdage er der rafling, kortspil og hvad der 
ellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 38 medlemmer, 

men der er plads til mange flere endnu. 

Så kig ind en torsdag. 

 
 

Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimelige 
priser. Det månedlige kontingent er kr. 20,00  

  

Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. 

Der er særskilt lokale for ikke rygere. 

 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås 
hos formanden: Inger Simonsen 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller 
mail: ims@lundens.net 
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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 
 

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 
o  

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 
 
 

℡ 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) 
 



23 

 

Børnesiden 
Præmierne 

December 2005 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mads Nielsen 

Daruplund 65, 1. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Oliver Bostrup 
Daruplund 35 

 

3. præmie / 20 kr. 
Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

 

Løsning: 
 

Vandret: 
Gulvspand – damper - kir-
ketårn  
 
Lodret: 
Grydeske – seler – and - 
tråd 
 

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 

December 2005 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Hanne Ilsvard 

Daruplund 67, 3.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Nedergaard 

Daruplund 67, 1. th. 
 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
 
 

Kan jeg låne en halvtredser 
af dig, til jeg bliver forlovet? 
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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 
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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 
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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