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”Lejerbo skaber rum for liv” 

 



 
 
 
 
 
 

 

Redaktørens side 
 

Så er vi ved vejs ende. Sidste nummer af Lundexpressen, for 
dette år. Om ca. 14 dage bliver dagene længere og inden vi får 
set os om, ja, så er det minsandten sommer igen. Det kan man 
da kun glæde sig til…..☺ 
 
Jeg vil benytte lejligheden til, at ønske alle en rigtig glædelig 
jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 
 
I må undvære vittigheder denne gang. Der var ikke plads, så 
dem må I have til gode. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette blad og tak til alle, der har af-
leveret indlæg og 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 3. januar kl. 16.00 
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Johns klumme 
 
Pas på tricktyven i Lunden. 
Der er en tricktyv der bruger 
hjemmeplejen, som falsk 
undskyldning for at komme 
ind i ens lejlighed. Man bli-
ver samtidig ringet op, og 
tricktyven har nu frit spil til 
at fordufte med ens ting og 
værdier. Så pas på med 
hvem man lukker ind. 
 

Den 1. december 2006 skete 
der en omlægning af varme-
mesterfunktionen således, at 
alle tre afdelinger betjenes af 
samme varmemester og at 
den daglige ledelse af drifts-
personalet vil blive tilrette-
lagt af ham. Aftalen er, at 
nuværende varmemester i 
afd. 157, Lunden, Mogens 
Nielsen overtager ledelsen 
og, at det øvrige, nuværende 
driftspersonale indgår i det 
samlede driftsteam. Mand-
skabsmæssigt vil man få en 
størrelse som gør, at der i 
forbindelse med ferie, syg-
dom og kurser bedre kan ro-
keres rundt på mandskabet, 
så der ikke opstår ”huller” i 
bemandingen af afdelinger-
ne. I særlige situationer vil 
det være muligt at indsætte 
en større arbejdsstyrke til 
hurtig løsning af opgaven. 

Baggrunden for dette forsøg 
er et fælles ønske om at an-
vende de tilstedeværende 
ressourcer på en moderne og 
hensigtsmæssig måde, både 
når der er tale om arbejdstil-
rettelægning og med hensyn 
til anvendelse af maskinpar-
ken. Derudover vil man for-
søge at opnå fordele ved 
samlede indkøb m.v. Der vil i 
forbindelse med afregning af 
de ydelser, som de enkelte 
afdelinger modtager, blive 
udarbejdet en fordelingsnøg-
le afdelingerne imellem. 
 

Mangler der gadebelysning i 
Lunden. Såfremt der er be-
boere der ser, at der mangler 
lys i en gadelampe, så hjælp 
os. Send en mail med hvor 
gadelampen er placeret til 
fejlmeldning@lundens.net Så 
vil vi sørge for at give besked 
til DONG/NESA 
 

Vi har nu haft Aplus som 
udbyder af telefon og inter-
net i et år. Der har været en 
del problemer med bl.a. ekko 
og afbrydelser, men det ser 
nu ud til at fungere godt, og 
vi har ikke hørt noget fra be-
boerne i lang tid. Aplus er 
nu kommet med et nyt 
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spamfilter og antivirus. Det 
nye spamfilter er virkelig ef-
fektivt. Afdelingskontoret har 
haft ca. 60-80 spam i døg-
net, og nu er vi nede på 1-3 
stk. i døgnet. 
 

Ældre-Caféen har gennem et 
stykke tid ønsket at få egne 
lokaler, således at man har 
mulighed for at mødes på 
andre tidspunkter end kun 
om torsdagen. Ældre-caféen 
overtager lokalerne i blok 5 – 
Daruplund 19-21 – og der 
ændres lidt i lokalerne. Man 
er formentlig klar i febru-
ar/marts til at flytte, og så 
vil man ikke benytte sel-
skabslokalerne om torsda-
gen mere. 
 

Vi skal lige gøre opmærksom 
på at ansøgninger om brug 
af råderetten skal sen-
des/afleveres til varmeme-
steren eller afdelingsbesty-
relsen, der så sørger for at 
sende ansøgningen videre til 
Lejerbo. 
 

Parkeringspladser ved blok 
2-3 er nu færdige, og de 6 
pladser der er kommet eks-
tra har hjulpet..  
 

Vi mangler stadig at få lys 
ved blok 16, men NESA 
(Dong) har ikke så travlt. 
Men vi håber at de snart 

kommer med lysmasterne, 
så vi kan blive helt færdige 
med arbejdet. 
 

TDC Kabel TV har flyttet lidt 
om på kanalerne. Samtidig 
har TDC skabt plads til de 
digitale versioner af DR1, 
DR2, TV 2 og Tegnsprogska-
nalen. Man kan se en ny ka-
naloversigt på side 25. 
 

Vores kasserer Helge Spar-
lund fraflytter Lunden pr. 
31. december 2006. Den 5. 
december var det det sidste 
bestyrelsesmøde han deltog 
i. Helge blev valgt ind som 
suppleant den 15. maj 1990. 
Et år efter blev Helge valgt 
ind i bestyrelsen. Af private 
årsager var Helge nødt til at 
fraflytte afdelingen og ud-
træder af bestyrelsen i april 
1993. Men der gik ikke så 
lang tid så var Helge tilbage 
til Lunden og bliver valgt ind 
i bestyrelsen den 1. februar 
1995. På bestyrelsesmødet 
den 9. september 1997 bliver 
Helge valgt som ny kasserer. 
I de senere år har Helge især 
været med til at ordne vores 
telefon- og internetaftaler, 
beboer-tv samt aftaler med 
TDC om gode billeder på TV. 

 
Jeg vil gerne takke Helge for 
den store arbejdsindsats der 
er ydet gennem de mange år. 
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Afdelingsbestyrelsen har 
konstitueret Preben Chr. 
Hansen som ny kasserer. 
1. suppleant Jørgen Ahrens 
indtræder i afdelingsbesty-
relsen og 2. suppleanten 
Erik Ilsvard rykker op som 
1. suppleant. 
 

Vi nærmer os nu årsskiftet. 
Jeg håber, at skyderiet sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. Samtidig 
håber jeg, at beboerne er 
med til at holde øje med be-
byggelsen, så vi undgår hær-
værk. 
 

Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne i Lunden en rigtig 
glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. 
 

Mange julehilsener 
John 
 

Selskabslokaler 

 
Mandag den 18. december er 
sidste kontorvagt og første 
kontorvagt i det nye år er: 
 

mandag den 15. januar 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 

Glenda 
 

Jule-altankon-
kurrence 
 
Dommerkomitéen var rundt i 
Lunden torsdag den 7. de-
cember, da de pæneste jule-
altaner skulle udvælges. Der 
blev nomineret 14 altaner. 
 
1. præmie 
Helle & Johnny Jespersen 
Resenlund 6, 2.tv. 
 
2. præmie 
Bente & Finn Madsen 
Daruplund 17, 1. th. 
 
3. præmie 
Connie & Kjeld Kracht 
Daruplund 49, 1. tv. 
 
Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret tirsdag den 
12. december mellem kl. 18 
og 19. 
 
Det har desværre ikke været 
muligt at tage et billede af 
vinder-altanen. 
 
Vi ønsker vinderne hjertelig 
tillykke med præmierne. 
 
Glædelig jul 
Birthe Ketterle, Helge Spar-
lund og John Frimann 
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”Når nøden er størst, er hjælpen nærmest”
Til ”Gutterne” i Lunden 
 

Jeg ringede til en ven i Lun-
den og bad om hjælp. Da jeg 
kom frem med opgaven, sag-
de vennen: ”Jeg er her for at 
hjælpe dig”! Der bredte sig 
en stor smukhed og en fan-
tastisk varme gennem tele-
fonen. Vennen sagde: ”Jeg 
finder ud af noget i dag, eller 
i morgen. Jeg ringer tilbage, 
når jeg har fundet ud af no-
get”. 
Der var ingen der ringede, 
men ca. 1½ time efter, stod 
her 3 Gutter. ”Hvad skal vi 
hjælpe dig med?” spurgte de. 
Jeg fortalte hvad det handle-
de om, og 3 kvarter senere, 
var opgaven løst.  
 

Flot klaret Gutter! Min datter 
sagde, ”Det er cool mor” ”Det 
er fordi de ikke kan lide 
dig”….” ☺ 
Til sidst vil jeg sige jer Gut-
ter: 
TUSIND TAK FOR HJÆL-
PEN. 
 

Jeg vil hermed, ønske jer og 
alle i Lunden, en rigtig glæ-
delig jul, samt et godt og 
lykkebringende Nytår. 
 

Husk nu, alle i Lunden, at 
passe godt på hinanden. Vi 
er kun mennesker. 
 

De varmeste hilsener 
 

Anne 
D. 55 

 
 

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 4 
2630  Taastrup 
Tlf. 43 99 99 99 
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Lundens klubber: 
 
Vi fortsætter vor skildring af 
Lundens klubber og er nået 
til "Formeringsklubben", 
"Klub 51" og "Lundeklubben" 
 
"Formeringsklubben" blev 
etableret omkring 1990 og 
klubbens formand er Jørn 
Rasmussen, D.11. 
Klubben består i dag af 4 
familier, som har det tilfæl-
des, at de er blomster- og 
planteentusiaster. Alle fire 
familier bor i Lunden og alle 
har en lille have (koloni-, 
andels- eller nyttehave). 
Klubben har månedlige mø-
der, hvor man drøfter den 
fælles interesse samt nyder 
hinandens samvær i klublo-
kalerne i Daruplund 9 (al-
tansiden). 
Klublokalerne består af mø-
derum samt opbevaringsrum 
for blomster og planter. Ud 
over de månedlige møder ar-
rangeres jule-, påske og 
sommer-komsammener.  
Klubkontingentet er kr. 35 
pr. familie pr. måned og det-
te beløb dækker huslejen og 
klubbens øvrige udgifter. 
Klubbens opbevaringsrum 
for planter er p.t. fyldt op, så 

klubben kan p.t. ikke rum-
me flere medlemmer eller 
planter. 
 
"Klub 51" blev stiftet i 1972 
og er Lundens næstældste 
klub. Klubben startede op-
rindeligt som en vinbryg-
gerklub, hvor kvinder ikke 
havde adgang, men dette er 
nu ændret til en kombineret 
billard- og hyggeklub, hvor 
begge køn og deres børn er 
velkomne. 
Klubbens adresse er Darup-
lund 51 (indgang fra altansi-
den) og klubbens formand er 
Per Hansen, D. 49. 
Klubbens lokaler består af 2 
rum, hvor der i det ene spil-
les billard og i det andet 
dyrkes social samvær. Uden 
for er der en lille indhegnet 
have med borde og stole, 
hvor man i sommerperioden 
har mange fælles arrange-
menter og hyggetimer. 
Klubben er en såkaldt "nøg-
leklub", hvor hver enkelt 
medlem har en nøgle til lo-
kalerne, så klubben har i re-
aliteten åbent hele døgnet, 
når medlemmerne har lyst 
og lejlighed, men den norma-
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le åbningstid er alle hverda-
ge efter fyraften og til senge-
tid, samt hele lørdagen og 
søndagen. 
Klubben har 8 medlemmer, 
som har nøgler til lokalerne, 
men også medlemmernes 
ægtefæller og børn frekven-
terer klubben, ligesom den 
er åben for gæster. 
Klubben opkræver ikke kon-
tingent, men salg af forplej-
ning skaber et lille overskud, 
så man kan betale husleje, 
el, indretning af lokaler og 
have, samt der er af og til et 
lille nettobeløb, som benyttes 
til rejser i Danmark og nabo-
landene. 
Når "Klub 51" er åben er alle 
Lundens beboere velkommen 
til en hyggesludder og/eller 
en pot billard, og måske bli-
ver man så glad for at kom-
me i klubben, at man ønsker 
at blive medlem. 
 
"Lundeklubben" er omkring 
15 år gammel. Klubbens lo-
kaler ligger i Daruplund 39 
(indgang fra altansiden). 
Klubbens formand er Jette 
Truesen, D. 41. 
Klubbens lokaler består af 4 
meget flotte rum. Det ene 
benyttes til billard, det andet 
er et TV-rum med stort 
fjernsyn, hvor man kan se 
sportsbegivenheder, det 

tredje er fællesrummet og 
det fjerde er  "dagligstuen" 
med køkken og bar, hvor 
klubbens medlemmer, ægte-
fæller og børn dyrker socialt 
samvær, samt klarer ver-
denssituationen over en øl 
eller en kop kaffe. 
Klubben er en "nøgleklub", 
hvor alle 14 medlemmer har 
en nøgle. Klubbens åbnings-
tider er derfor når medlem-
merne har lyst og lejlighed. 
Klubben opkræver kr. 20 pr. 
måned i medlemskontingent 
og dette sammen med ind-
tægt ved salg af fortæring 
kan dække huslejen, el, ind-
retning af lokalerne, samt 
der er ofte et lille overskud, 
der benyttes til flere årlige 
udflugter. 
Alle beboere i Lunden er vel-
komne til at besøge "Lunde-
klubben". Evt. medlemskab 
vil blive behandlet på et 
medlemsmøde. 
 
"Lundeklubben", "Klub 51" 
og "Tømmermændene", som 
alle har billard i lokalerne, 
afholder flere årlige billard-
turneringer til fælles glæde 
og fornøjelse for de tre klub-
bers medlemmer  
 
/JA 
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Lundens klubber: Gør det selv 
 
Gør det selv klubben blev startet af 
Ole Rhode og Thuesen og vi kom til 
i 1994. Senere ved flytninger er andre 
medlemmer kommet til. 

 
 

 
 

 
Vi har indrettet klubben således, at der i 
det ene rum er værksted hvor vi reparerer 
cykler, møbler og har fiskegrej og fælles 
malerting. 

 

               
 

I det andet rum hygger vi piger os med 
mere feminin hobby så som: 

 
 
 
 
 

Kort og Kuverter, Blomsterdekorationer, 
påsketing, julepynt til troldegrene og meget andet. 

 

 
 

Grete Backer Christensen 
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Læserbrev: 
 
Et lille råd: Luk ikke op for 
de forskellige Pizza reklamer 
der kommer. 
 
Nu er jeg i den heldige situa-
tion, at jeg ikke er bange. 
Men jeg tænker lige på evt. 
andre, der kunne være det. 
 
Torsdag den 3o. nov., havde 
jeg tilladt mig selv at ligge 
mig et øjeblik. Klokken var 
15.30. 
Da ringer dørtelefonen, og da 
det måske kan være min 
søn, rejser jeg mig og spørger 
til,--- hvem det er? 
Det er Reekllaammeer. Jeg 
spørger pænt, om de ikke 
bare engang imellem kan 
ringe på de andre døre. ”Nej 
de ikke lukke op”. Nu skal 
det siges, at det altid er vo-
res dør der bliver ringet på, 
sådan føler vi det. 
 
Da denne unge modige 
mand så er på vej ned igen, 
(for jeg lukkede ham jo pænt 
ind, og havde da også nået 
at ligge mig igen) ja, da 
sparker han på døren, så 
selv Sofus holdt kæft, og 
skyndte sig op i sin kurv. 
 

Jeg kontaktede forretningen, 
det var den i Vallensbæk ved 
navn Wallenz Pizzeria. De 
var sådan set meget flinke. 
De ringede ham op med det 
samme, og bad ham opføre 
sig normalt, sagde de da ??? 
 
Det samme kan man ikke si-
ge om vores politi. De tror jo 
de er noget, gud har givet os, 
som vi ikke kan misbruge, 
men skal tilbede. Beklageligt 
at måtte sige det, når ens 
familie består meget af politi-
folk. Jeg ringede til dem, for 
at høre, om man virkelig 
skulle finde sig i pizzabudets 
opførsel, men politiet sagde 
bare, at det måtte jeg selv 
ordne, men jeg kunne jo for-
tælle forretningen, at de var 
underrettet om hans opfør-
sel. 
 
Aldrig mere lukker jeg op for 
reeeklaaammer. Jeg håber. 
at andre vil følge mig. 
 

Connie  
D 49 
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Værs’go Brøndby Strand: 
11,2 mio. kr.
I Brøndby Strand har der 
helt tilbage fra midten af 
1990’erne været arbejdet 
med boligsociale tiltag i for-
bindelse med Byudvalget. Da 
det afsluttedes med udgan-
gen af 2003 blev det efter-
fulgt af en partnerskabsafta-
le mellem 9 boligafdelinger i 
Brøndby Strand. 
 
Der blev ansat en beboer-
rådgiver, der dels er aflønnet 
af boligafdelingerne dels af 
Landsbyggefonden (LBF). En 
af beboerrådgiverens primæ-
re opgaver er at koordinere 
dette samarbejde. 
 
LBF har nu haft endnu en 
ansøgningsrunde udeluk-
kende til boligsociale tiltag. 
 
”De 9” boligafdelinger i 
Brøndby Strand har udar-
bejdet en foreløbig helheds-
plan og fået støttetilsagn fra 
LBF på 11,2 mio. kr. forud-
sat en medfinansiering på 
3,7 mio. kr. - altså i alt knap 
15. mill. kr. Medfinansierin-
gen kan både være fra fonde, 
Brøndby Kommune samt bo-
ligafdelinger-
ne/organisationerne. Desu-

den har Daruplund 
/Resenlund i forbindelse 
med den meget omfattende 
forestående renovering også 
fået huslejestøtte på 2,7 mio. 
kr. 
 
Afdelingsformand i PAB8, 
Ole Larsen glæder sig over 
tilsagnet og fortsætter, at 
den foreløbige helhedsplan 
har fokus på børn og unge 
projekter, udbygning af be-
boernetværket/det frivillige 
arbejde samt fokus på ima-
ge. 
I den foreløbige helhedsplan 
er der projekter for 20,7 mio. 
kr. Da støttetilsagnet er 
mindre, vil der ske en nedju-
stering af hele projektet. En-
kelte elementer kan også fal-
de helt ud af den endelige 
helhedsplan. Ansøgningen 
har fået disse rosende ord 
med på vejen: 
 
”Landsbyggefonden bifal-
der organisationernes øn-
ske om koordinering af den 
fælles indsats i Brøndby 
Strand”. 
 
Det er noget helt særligt, at 
9 boligafdelinger kan samar-
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bejde om udfærdigelsen af 
en helhedsplan, og at kom-
munen bakker så meget op 
om projektet, som det er til-
fældet. Frem til 1. juni, hvor 
den endelige helhedsplan 
skal foreligge, vil der blive 
arbejdet videre ud fra den 
foreløbige helhedsplan, der 

allerede foreligger. Vi vil i 
”De 9” forsøge at finde den 
bedst mulige udnyttelse af 
de tildelte midler. Det forven-
tes at projekterne kan igang-
sættes i efteråret 2007 og 
herefter løbe over en femårig 
periode, slutter Ole Larsen. 

 
 

 
 

Ny ejendomsfunktionær
Vi var ansat en ny ejendoms-
funktionær her pr. 1. de-
cember. Per Thim Jørgensen 
er 42 år og har været i en Le-
jerbo afdeling i Taastrup de 
sidste 5 år. 
 
Vi ønsker Per velkommen i 
Lunden. 

John 

 
 

 

 
 

Åbningstid hos var-
memesteren 
 
Da der er meget få henven-
delser på varmemesterkonto-
ret tirsdag aften, så ændres 
kontortiden pr. 2. januar 
2007 til kl. 17:30 til kl. 
18:00. 
 
Varmemesteren og 
afdelingsbestyrelsen 
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Landsbyggefonden 
Hovedpunkter 

Boligaftalen indeholder følgende hovedpunkter: 

· Landsbyggefondens investeringsramme til renovering forhøjes 
i 2007 og 2008 fra de nuværende 1.500 mio. kr. til 2.400 mio. 
kr. årligt 

· Landsbyggefondens investeringsramme til renovering fast-
sættes i perioden 2009-2012 til 2.400 mio. kr. årligt. 
· Mindst 150 mio. kr. årligt skal anvendes til forbedring af til-
gængeligheden 
· Landsbyggefonden kan inden for en samlet ramme på 400 
mio. årligt i perioden 2007-2010 kan yde tilskud til aktiviteter 
og initiativer som led i en social og forebyggende indsats i pro-
blemramte boligområder. Heraf kan indtil 200 mio. kr. årligt 
anvendes til lejenedsættelser. 

· Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte i forbindelse med 
det almene nybyggeri fastsættes i perioden 2007-2010 til 25 
pct. 

· Indbetalingerne fra udamortiserede lån til Landsbyggefonden 
for byggerier med tilsagn før 1999 forhøjes, således at 2/3 
indbetales til Landsbyggefonden, mens 1/3 indbetales til di-
spositionsfonden 

· Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Boligselskabernes 
Landsforening og Kommunernes Landsforening, som skal 
komme med forslag til en reform af styringen af den almene 
sektor med udgangspunkt i en yderligere decentralisering og 
deregulering baseret på mål- og aftalestyring med større fri-
hedsgrader til både kommuner og boligorganisationer. 

Aftalen medfører samlede udgifter for Landsbyggefonden på 
godt 7.400 mio. kr. (nutidsværdi), der fordeles som vist i ne-
denstående tabel. 

Tabel 1. Landsbyggefondens udgifter til nye initiativer opgjort i 
nutidsværd som følge af boligaftalen af 1. november 2006 
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  Mio. Kr. Procent 

Nybyggeri 1.570 22 

Renovering 4.340 58 

Ghettoindsats 1.510 20 

I alt 7.420 100 
 

Landsbyggefondens investeringsramme til renovering 
Med aftalen forhøjes Landsbyggefondens årlige investerings-
ramme til renovering i 2007 og 2008 med ca. 800 mio. kr. så 
den i alt bliver på 2.400 mio. kr. årligt. 
Endvidere fastsættes Landsbyggefondens investeringsramme 
til renovering i perioden 2009-2012 til 2.400 mio. kr. årligt 
(2007-priser). 
Mindst 150 mio. kr. årligt skal anvendes til foranstaltninger, 
der forbedrer tilgængeligheden. 
Som det fremgår af tabellen mere end fordobles aktiviteten set 
i forhold til perioden før 2002. 
Tabel 1. Landsbyggefondens gennemsnitlige årlige tilsagn om 
ydelsesstøtte til renovering og udbedring af byggeskader m.v. i 
perioderne 1991-2002, 2003-2006 og 2007-2012. (2007-priser) 

Tilsagnsår Mio. kr. 

1991-2002 1.096 

2003-2006 1.780 

2007-2012 2.400 

Dermed er der skabt mulighed for et betydeligt kvalitetsløft i 
den almene sektor, så boligerne vil blive mere tidssvarende, 
facader og tage vil blive tætte ligesom der vil ske en forbedring 
af tilgængeligheden for handicappede..
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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  
3. januar, klokken 16:00. 
 

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr.    Løsning: ______________________ 
3. Præmie: 20,00 kr. 
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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 3. januar klokken 16:00. 
 
 
Navn: _____________________Adresse:__________________ 

Held & lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 9/2006 

tirsdag den 31. oktober 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 
2-1 Revisionsmøde: Blev afholdt den 11. oktober 2006. 
2-2 Regnskaber for selskabslokaler og klubber blev taget til 

efterretning. 
2-3 Budgetkontrol 1. okt. 05 – 30. sep. 06 blev taget til ef-

terretning. 
 

Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Referat fra møde med klubberne den 10. oktober blev 

taget til efterretning. 
3-2 Lokale til natteravnene. Natteravnene overlader deres 

rum til Ældrecaféen efter deres ønske og flytter til Da-
ruplund 61 – 63. 

3-3 Lokale til Ældrecafeen: Vi afholder møde med besty-
relsen den 13. oktober 2006. 

 

Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 3. oktober 2006 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 17. oktober 2006 blev gennemgået 
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4-3 Kontorvagt den 31. oktober 2006 blev gennemgået. 
4-4 Sager fra Akut-telefonen: Utæt radiator i blok 13. 
 Stoppet afløb i badeværelse i blok 4. (Beboerne skal 

selv holde deres afløb rent). 
4-5 Svar på spørgeskema med bemærkning om, at der bør 

fældes flere fyrretræer. 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Indflyttermøde den 24. oktober i selskabslokalerne: 

John aflagde referat fra mødet. 
5-2 Bankospil 2007/2008: Lundens Venner havde frem-

sendt oplæg til spilledage og dato for taksigelsesfest. 
Blev godkendt. 

5-3 Ældrecafeens Generalforsamling. Referatet blev taget 
til efterretning. 

 Jonna Jensen gik af efter eget ønske og Per Voss kom 
ind.  

5-4 Referat fra Lejerbo Brøndbys Best.møde den13.9.06. 
Lejerbos 50 års jubilæum den 9. maj 2008 blev nævnt, 
og Seniorbofællesskabet i Brøndby Strand er under-
vejs, hvor Lejerbo er udpeget som bygherre. 

5-5 Referat fra Lejerbos bestyrelsesmøde den 19. septem-
ber 2006 blev taget til efterretning. 

5-6 Penge fra Landsbyggefonden. Møde på Kilden arrange-
ret af BiB lørdag den 4. november. 

5-7 BL har lavet 2 videoer om den politiske debat vedr. 
Landsbyggefondens penge. De kan hentes på hjemme-
siden. 

5-8 Brøndby kommune har besluttet at udsende forslag til 
en sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og 
unge. Punktet behandles på Kommunalbestyrelses-
møde den 13. december 2006. 

5-9 Projekt unge i Centrum er en helhedsorienteret og 
sammenhængende forebyggende indsats over for børn 
og unge i Brøndby Strand. 
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5-10 Opsigelsen af Partnerskabsaftale mellem de 9 boligaf-
delinger er opsagt med udgangen af 2007. 

5-11 Referat fra De9 møde den 9. okt. 2006, hvor knallert-
kørslen på Langbjergskolen og omliggende stier blev 
nævnt. SSP medarbejder Jens Ansbjerg lovede at følge 
op på det i samarbejde med Glostrup politi. 

5-12 Lektiehjælp for børn og unge fra 1. – 9. klasse er ar-
rangeret af Dansk Røde Kors på Brøndby Strand bibli-
otek. Der mangler hjælpere. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Parkeringspladser ved blok 1-16 og 2-3. Der mangler 

opstregning og lys fra DONG. 
6-2 Asfaltbane mellem blok 5 og 6: Der er sået græs. 
6-3 Driftssamarbejde i Lejerbo Brøndby: Mogens udarbej-

der en fordelingsnøgle og kontorerne i Gildhøj og 
Dammene holder bestemte åbningstider. 

6-4 Beboere i blok 9 har ønsket at få renoveret de grønne 
områder ved altansiden. Vil blive beskåret noget i vin-
ter. 

6-5 Klipning af hæk ved udkørsler fra P-pladser: Skal 
klippes ned i højde med skiltningen. 

6-6 Råderet. Ansøgninger til kommunen skal samles sen-
des 1 gang om året til orientering med de ændringer 
der er sket i lejlighederne. Kommunen har ændret 
procedure, og nedtagning/ ændringer behandles nu 
ens uanset om det er tæt-lav bebyggelse eller etage-
ejendomme. Det betyder også at byggesagsgebyr skulle 
bortfalde.  

6-7 600 mio. kr. fra Socialministeriet. Vi har fået foreløbigt 
tilsagn om 2,7 mio. kr. til ”huslejenedsættelse”. 

 Der er efter foreløbigt tilsagn frigivet 11,2 mio. kr. til 
sociale opgaver i Brøndby Strand-området til De 9 bo-
ligafdelinger. 

6-8 Takstblad for vand, renovation m.m. Vandpriserne sti-
ger en lille smule, men ellers uændret. 
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6-9 Service på eksisterende legepladser: Tages op til for-
året. 

6-10 Vaskeriet: Rygning. 
 Beboer har anmodet om tilladelse til at medtage bar-

nevogne m.m. i vaskeriet samt at rygning bliver gjort 
forbudt indenfor. Det vil kræve ekstra rengøring at 
medtage barnevogne i vaskeriet. Rygning skal – for at 
have en virkning – ind i husordenen, og beboerne kan 
evt. indsende det som forslag til næste afdelingsmøde. 

6-11 Der er udarbejdet en ny energimærkningsordning i 
stedet for ELO ordningen. Den hedder nu EMO Vi ven-
ter nærmere information fra Energistyrelsen. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Hund i blok 2. Hunden er fjernet. 
7-2 Klage over selskabslokalerne fra 3 beboere i blok 14 

grundet høj musik samt udendørsfærden. John sva-
rer. Reglerne skal overholdes. 

7-3 Klage over højtråben i blok 1. De indklagede er svaret 
med, at det må ophøre omgående eller klagen sendes 
videre til Lejerbos advokat. 

7-4 Klage over dreng i blok 8, der lader vandet ud af vin-
duet. John har svaret. 

7-5 Klage over høj musik i blok 7. 
7-6 Klage over fest i blok 7. 
 De to sidstnævnte indklagede beboere får en advarsel. 

At sætte seddel op på opslagstavlen, at der er fest i 2 
dage berettiger ikke til at støje efter kl. 23. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning fra Ældrecafeen om tilskud til julefrokost. 

Bevilget. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Referat af Ældre-caféens generalforsamling 
den 26.10.2006. 

 
Dagsorden: 
 Valg af dirigent blev jo som alle ved  John Frimann. 
 Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lov-

ligt indvarslet og gav herefter ordet til formand In-
ger Simonsen for at aflægge bestyrelsens beretning, 
som blev énstemmigt godkendt. 

 

 Herefter aflagde kassereren Elisabeth Nielsen regn-
skabsberetning, som også blev énstemmigt god-
kendt. 

 

Indkomne forslag; 
 

 Bestyrelsen havde fremlagt forslag om, at regnska-
bet blev udskilt til to regnskaber, således at jubi-
læumsregskabet er særskilt, idet dette alene er en 
opsparingskonto til brug hvert 5. år til jubilæums-
fest. 

 

 Forslaget blev énstemmigt godkendt. 
 

 Bestyrelsen havde fremlagt forslag om, at kontin-
gentet pr. 1. januar 2007 forhøjes til kr. 25,00 må-
nedligt. 

 

 Forslaget blev énstemmigt vedtaget. 
 

Valg; 
 

 Formand Inger Simonsen var på valg, men blev en-
stemmigt genvalgt uden modkandidat. 

 Bestyrelsesmedlem Jonna Jensen modtog ikke 
genvalg, men blev af bestyrelsen tildelt en flaske 
Rødvin som tak for sin mangeårige indsats. 

 Som nyt bestyrelsesmedlem blev Per Voss foreslået 
og blev enstemmigt valgt som nyt medlem af besty-
relsen. 
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 Bestyrelsesmedlem Erik Ilsvard var også på valg og 
blev enstemmigt genvalgt. 

 

Eventuelt: 
 

 Under eventuelt var der ingen forslag, men medlem 
Børge A. Nielsen foreslog, at man eventuelt kunne 
aflægge Toms Chokoladefabrikker et besøg og må-
ske også andre virksomheder, ligesom han fore-
slog, at de forskellige medlemmer ved lejlighed 
kunne berette noget om deres livshistorie. 

 

 Herefter sluttede dirigenten af og takkede for god 
ro og orden, hvorefter mødet blev hævet. 

 
 

 Refereret ved Erik Ilsvard. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vaskeriet til jul og nytår 
 
Søndag den 24. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Mandag den 25. dec.: Lukket 
Tirsdag den 26. dec.: Lukket 
 
Søndag den 31. dec.: Åben fra 7.00 – 12.00 
Mandag den 1. jan.: Lukket 
Tirsdag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 22.00 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
af de seks blå mænd.
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og godt nytår, ønskes alle bebo-
erne i Lunden af ”de blå mænd” 

og afdelingsbestyrelsen 
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TV kanaler i ”Lunden” 
pr. 1. december 2006 

Navn Kanal Frekvens (MHz) TV-pakke 
Beboer TV - Lunden S9 161,25 Grund – Mellem – Fuld 
Kanal København S10 168,25 Grund – Mellem – Fuld 
TV 4 Sverige K5 175,25 Grund – Mellem – Fuld 
TV 2 Norge K6 182,25 Grund – Mellem – Fuld 
TV 2 K7 189,25 Grund – Mellem – Fuld 
DR 2 K9 203,25 Grund – Mellem – Fuld 
DR 1 K10 210,25 Grund – Mellem – Fuld 
InfoKanalen S11 231,25 Grund – Mellem – Fuld 
Sverige 1 S13 245,25 Grund – Mellem – Fuld 
Sverige 2 S14 252,25 Grund – Mellem – Fuld 
ARD S15 259,25 Grund – Mellem – Fuld 
ZDF S16 266,25 Grund – Mellem – Fuld 
Ekstrakanalen S30 375,25 Grund – Mellem – Fuld 
Reserveret til Video K33 567,25 Grund – Mellem – Fuld 
Reserveret til Selector K41 631,25 Grund – Mellem – Fuld 
Kanal 5 21 471,25 Mellem – Fuld 
CNN International 22 479,25 Mellem – Fuld 
Kanal 4 K42 639,25 Mellem – Fuld 
TV3 + K43 647,25 Mellem – Fuld 
TV 2 Charlie K44 655,25 Mellem – Fuld 
TV 3 K45 663,25 Mellem – Fuld 
TV 2 News K48 687,25 Fuld 
VH1 / Blue Hustler K49 695,25 Fuld 
Cartoon Network K50 703,25 Fuld 
TV 5 Monde K51 711,25 Fuld 
Jetix / Hallmark K52 719,25 Fuld 
MTV Danmark K54 735,25 Fuld 
Discovery Channel K55 743,25 Fuld 
The Voice TV K56 751,25 Fuld 
TV 2 Film K57 759,25 Fuld 
BBC World K58 767,25 Fuld 
BBC Prime K59 775,25 Fuld 
TCM - Film K61 791,25 Fuld 
Disney Channel K62 799,25 Fuld 
Viasat Sport 1 K63 807,25 Fuld 
Eurosport K64 815,25 Fuld 
dk 4 K65 823,25 Fuld 
TV 2 Zulu K66 831,25 Fuld 
Animal Planet K67 839,25 Fuld 
National Geographic / CNBC K68 847,25 Fuld 
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Radio kanaler i ”Lunden” 
pr. 1. december 2006 

Navn Frekvens Radio-pakke 

Lokal radio - ? 87,7 Grund – Mellem – Fuld 

BBC World Service Radio 88,4 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 88,9 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 89,4 Grund – Mellem – Fuld 

NDR 1 90,1 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 90,6 Grund – Mellem – Fuld 

Radio Schleswig Holstein 91,2 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P1 92,2 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P4 92,7 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P3 93,5 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 94,5 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 95,2 Grund – Mellem – Fuld 

Radio 100FM 96,1 Grund – Mellem – Fuld 

DR P2 Musik & Kultur 97,0 Grund – Mellem – Fuld 

The Voice Radio 97,7 Grund – Mellem – Fuld 

Sverige P2 98,2 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 98,8 Grund – Mellem – Fuld 

Klassisk Radio – Tysk 99,4 Grund – Mellem – Fuld 

DR P1 101,5 Grund – Mellem – Fuld 

DR P4 – Københavns Radio 102,7 Grund – Mellem – Fuld 

DR P3 103,2 Grund – Mellem – Fuld 

DR Klassisk 103,9 Grund – Mellem – Fuld 

Lokal radio - ? 104,5 Grund – Mellem – Fuld 

RTL Radio – Tysk 105,0 Grund – Mellem – Fuld 

Radio 2 105,7 Grund – Mellem – Fuld 

NDR 2 106,6 Grund – Mellem – Fuld 

NDR Kultur 107,2 Grund – Mellem – Fuld 

BBC Radio One 107,6 Grund – Mellem – Fuld 
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Hvor gør du af dine brugte batte-
rier? 
 
Ja! Ikke! Du smider dem i dagrenovationen. 
 
Alle batterier er farligt affald. 
 
Batterier indeholder giftige tungmetaller såsom kviksølv og 
cadmium til skade for det omgivende miljø og kan gå i grund-
vandet. Batterier kan ikke brænde og hører derfor ikke hjem-
me i dagrenovationen. 
 
Størstedelen af den mængde affald, som kan indeholde tung-
metaller, stammer desværre fra husholdningerne. 
 
Derfor! Saml jeres batterier i en plasticpose og aflever dem en 
gang imellem på Genbrugspladsen i den dertil indrettede con-
tainer, tag dem med på Afdelingsbestyrelsens kontor eller til 
Varmemesterkontoret, hvor der er opstillet grønne kasser, 
 
Danskerne bruger gennemsnitligt i alt ca. 4 – 500 g batterier 
om året. Der bliver indsamlet ca. 100 g pr. person for øjeblik-
ket. 
 
Tænk dig om! Du har batterier alle vegne, i ure, i fødselsdags-
kort, i masser af legetøj, i blinkende nissehuer, i blinkende 
sko, i mobiltelefoner og m.m. 
 
Desværre er det sådan, at det meget tit er de mindste batteri-
er, der forurener mest, eksempelvis høreapparatbatterier og 
armbåndsur-batterier. 
 
Du må gerne smide hele kortet, nissehuen, mobiltelefonen el-
ler uret i kassen. 
 
Birthe Ketterle 
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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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Husk: 
 
 

Afdelingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

13. marts 2007 
klokken 18:30. 

 
Sæt allerede 
nu kryds i 

kalenderen. 
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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 
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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 

 
• 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 

November 2006 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Josefine Munkedal 
Daruplund 51, 2.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 
Martin A. Jensen 

Daruplund 9, 3.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Luca Bostrup 
Daruplund 35 

 
Løsning: 
 

STRUER 
 

 
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 

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

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Ib Thomassen 

Daruplund 29, 2.tv. 
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. 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 
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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