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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 
2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 
 
 

 
 
 

Redaktørens side 
 
Hmmm, endnu mere kulde. Man glæder sig virkelig til, at det 
bliver forår. Det er på vej, i form af små vintergækker og eran-
tis. Så nu mangler vi bare varmen….. 
 
I dette nummer, er der billeder af bl.a. vinderne fra fastelavns-
festen. Det er på side 7 
 
Tak for alle løsninger og læserbreve. I må gerne sende flere… 
 
Så vil jeg bare ønske god fornøjelse med dette nummer af 
Lundexpressen. 
 

I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, D. 29. eller 
sende på mail til denne adresse: 
 
 

redaktionen@lundens.net 
 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 

 

Næste deadline: 
Onsdag den 5. april kl. 16.00 
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Johns klumme  
I de 3 sidste numre af Lun-
dexpressen har vi efterlyst 
forældre som vil indgå i et 
udvalg om ændringer af den 
store legeplads. 
 
Der er nu lykkedes at få nog-
le der vil hjælpe os, så det er 
muligt at få en bedre lege-
plads for børnene. Udvalget 
består af: Annette Donovan, 
R.14 - Linda Bigler, D.3 - 
Jeannette R. Petersen, D.21 
og John Frimann. 
 
Den første sag om råderet er 
nu gået i gennem kommu-
nen om nedtagning af en 
væg permanent. 
 
For sådan en ansøgning er 
der et samlet gebyr på kr. 
2.300,00. Hvis der er nogle 
beboere, der påtænker, at 
nedtage en væg, så kontakt 
afdelingsbestyrelsen, det 
kunne måske være at der er 
en anden løsning. 
 
Det nedsatte råderetsudvalg 
har holdt sit første møde, og 
er allerede kommet langt 
med et oplæg til nye råde-
retsregler. 
Vi forventer stadig at vi in-
den sommerferien kan holde 

et ekstra ordinært afde-
lingsmøde til behandling af 
reglerne. 
 
Afdelingsbestyrelsen har væ-
ret på besigtigelse ved blok 1 
og 2 om træer. I nær fremtid 
vil vi påbegynde en fældning 
af nogle af træerne på altan-
siden over mod Maglelund. 
Derefter vil der bliver gen-
plantet med amerikansk eg 
(rød eg) og østrigske fyr. 
 
Hvis der stadig er ting der 
ikke fungerer så kontakt A+ 
på 69 12 12 12. Hvis det ik-
ke lykkedes at få ordnet pro-
blemet så send en mail til 
data@lundens.net – skriv 
kundenr., navn, adresse og 
en kort beskrivelse af pro-
blemet, så vil afdelingsbesty-
relsen tage kontakt til Aplus. 
 
På tirsdag den 14. marts kl. 
18:30 holdes ordinært afde-
lingsmøde på Langbjergsko-
len. Jeg håber, at mange be-
boere møder op i 
teatersalen på 
Langbjergskolen. 
 

Mange hilsener 
John 
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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53    Fax  43 53 99 54 
 Mail: lunden@lundens.net    www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

 
5. marts 2006 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 
 

Ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 14. marts 2006 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2004 – 30. september 2005 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2006 – 30. september 2007 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Formand: John Frimann, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Preben Chr. Hansen, villig til genvalg 

 b. Bestyrelsessuppleant: Gurli Ibsen, ønsker ikke genvalg 
  Bestyrelsessuppleant: Erik Ilsvard, villig til genvalg 
 
8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen, villig til genvalg 
   Jette Truesen, villig til genvalg 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen, villig til genvalg 

9. Eventuelt 
 
 
 

Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
p.b.v. John Frimann 
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Læserbrev: 
 
Varmebidrag samt afregning for vask 
 
Undertegnede kan kun til-
slutte mig fuldt og helt Kjeld 
Krachts indlæg i "Lundeks-
pressen" nr.2 febr.2006, 
vedr.  varmebidrag. 
 
Så vidt jeg husker har der 
været flere indlæg vedr. den-
ne sag bl.a. i "Folkebladet" 
og andre medier. Ligeledes 
mener jeg også, at Vagn 
Mølgård (formand for Brønd-
by Fj.varme) har udtalt, at 
pengene skulle tilbagebeta-
les, og man ikke agtede at 
køre sagen videre til højere 
instans. Men Brøndby 
Fj.varme har måske den filo-
sofi, at "pengene ligger bedre 
i deres lommer" end i bru-
gernes? Det er efter min op-
fattelse den forkerte indstil-
ling at have, derfor er min 
mening ligesom K. Kracht, at 
varmebidragene skal NED-
SÆTTES, og ikke STIGE. 

Jeg er fuldstændig klar over, 
at a conto varme har været 
det samme i mange år, men 
det er jo ikke på den måde, 
at man skal oparbejde en 
formue, på brugernes be-
kostning. 
 
Næste punkt er afregning for 
vask. Jeg forstår simpelthen 
ikke, at man ikke har kun-
net afregne dec. 2005, for vi 
skiftede jo til Arrownet 
30.11.2005. november 2005 
er afregnet, nemlig i januar 
2006. Selvom jeg pr tlf har 
talt med John Frimann om 
dette, og han prøvede at for-
klare mig det, så er det sta-
digt uforståeligt. 
 

Kirsten Cavling 
D. 19 
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Fastelavn 
 
Søndag den 26. februar, 
holdt vi tøndeslagning på 
Langbjergskolen. Der var 39 
børn, samt deres forældre, 
bedsteforældre m.m. I år 
havde vi købt en paptønde til 
de mindste børn, da de ikke 
har kræfter til, at slå hul i en 
almindelig trætønde. Vi troe-
de, at det blev nemmere for 
børnene, men det kunne vi 
godt glemme. Det var også 
svært for dem med paptøn-
den. De voksne havde også 
lidt besvær med deres tønde, 
eller var det fordi, der ikke 
var så mange til at slå? 
Hvem ved, men ned kom alle 
3 tønder og vi fik kåret kat-
tekonger og dronninger. 

Vi havde et hold forældre til, 
at udvælge de 3 bedst ud-
klædte og de lagde vægt på, 
at man selv havde ”gjort lidt 
ud af det”. Billeder kan ses 
på de efterfølgende sider. 
 
Vi siger tusind tak for hjæl-
pen, samt tak til de der hjalp 
med, at få ryddet det værste 
væk m.m. Vi glæder os til, at 
se ligeså mange til næste år. 
 
 

På festudvalgets vegne 
Conni 

 
 
 

 
 

Vittighed 
Under en fin middag ville uheldet, at enke fru Jensens gebis 
knækkede. 
En beleven herre overfor hende så hendes problem, og listede i 
et lommetørklæde flere gebispar over til hende under bordet 
ganske diskret. Det fjerde par kunne fru Jensen bruge, og re-
sten af middagen forløb fint. 
Da de nåede til kaffen, satte fru Jensen sig i sofaen ved siden 
af sin redningsmand og sagde: 
- "Tusind tak for hjælpen gode herre. Jeg forstår, at De er 
tandtekniker?" 
- "Næh fru", svarede manden med et smil på læben, "jeg er be-
demand...."  
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Vinderne hos børnene – fra venstre: Kasper, Julia, Ea og Si-
mon.
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Bedst udklædte børn – fra venstre: Simon, Savannah og Mi-
chelle.  

Vinderne hos de voksne – fra venstre: Jørn og Rian. 
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
5. april, 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 5. april klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________Adresse:___________________
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Husk: 
 
 

Kom til 
Afdelingsmøde 

på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

14. marts 2006 
klokken 18:30. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2006 

mandag den 6. februar 2006 
 
 
Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, 

Preben Hansen, Gurli Ibsen, Jon Terkildsen og Bir-
the Ketterle. 

Afbud fra: Mogens Nielsen (ferie). 
 
 

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. 
1-3 Bestyrelsesmøde den 21. marts 2006. Blev ændret til 

onsdag den 22. marts 2006, kl. 17.00. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1/10-05 – 15/1-06 blev gennemgået. 

Ingen bemærkninger. 
2-2 Rentepenge fra Lejerbo. Vi får 76.000 kr. i renter og 

tilskud. De indgår i det øvrige budget? 
2-3 Landsbyggefonden, støtte. Brev af 27. jan. 06, hvoraf 

det fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet støtte 
til os fra 2008 og frem. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Cisco switche. 8 switche har brændt porte af. Telia vil 

ikke have noget at gøre med det. Vi har fået det aner-
kendt direkte hos Cisco og de har indvilget i at skifte 
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 de 8 stk. A+ ordner det for Cisco uden beregning. Nu-
værende garanti løber til 1. november 06. Vi må til den 
tid tage sagen op igen. 

3-2 Udskiftning af switche. Tilbud fra A+ på 2 forskellige 
løsninger på udskiftning. Tages op igen i oktober. 

3-3 Regulering af leje for campingvognspladser. Lejen fore-
slås sat op pr. 1. januar 2007 med 10 kr. pr. måned til 
600 kr. pr. år mod tidligere fastsat leje på 480 kr. pr. 
år. Dette blev vedtaget. 

3-4 Bankospil i sæsonen 2006 – 2007. Forslag til datoer 
blev vedtaget. 

3-5 Copy-Dan afgift blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 10. januar 2006 blev gennemgået. 
4-2 Kontorvagt den 24. januar 2006 blev gennemgået. 
 Herunder blev det vedtaget, at vi efter hver gang der 

har været noget med Akuttelefonvagt sender en mail 
til varmemesteren om, hvad der er passeret, og gen-
nemgår dette på efterfølgende møde. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby den 29. 

marts 2006 i Kirkebjerg-Salen. 
5-2 Tilskud til ombygning til ældreboliger. Der er afsat en 

pulje til ombygning af eksisterende boliger til boliger 
for ældre- og handicappede. 

5-3 Reception for Karsten Jessen, Lejerbo. John deltog. 
5-4 Mødedatoer for miljørepræsentantskabets bydelsgrup-

per forelå. 
5-5 Evalueringsdag for partnerskabsaftalen lørdag den 25. 

marts. John og Birthe deltager.
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5-6 Referat fra De 9 møde den 9. jan. 2006. 
 Kvarterløftprojekter er i fuld gang. Der forventes ind-

flytning i Seniorbofællesskabet i midten af 2007. 
 Der arbejdes med at få oprettet en folkesundhedsplads 

i Esplanadeparken. Dette er en motionsplads i lighed 
med dem, der er i de kinesiske folkeparker. Der er 
etableret en sådan på Amager, i Peder Lykke Centeret. 

 Det koster ca. 100.000 at få etableret træningsstatio-
ner inkl. opsætning, anlæg af plads samt udsmykning 
og beplantning. 

 Albertslund Apotek har givet tilbud på rygestopkurser. 
Det første kursus afholdes i Rheumhus fra den 9. ja-
nuar 2006. Kurserne koster ca. 7.600 kr., som der sø-
ges tilskud til. 

 Der er ansat en militærnægter, som skal aftjene sin 
værnepligt i Skoleforvaltningen. Han skal være tilknyt-
tet Værestedet Langbjerg og være med til at planlægge 
og afholde forskellige aktiviteter for de unge. 

5-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau 9. jan. 2006. 
 Der er aktivitetsdage i vinterferien for skolebørn. 
 Der er bestilt trøjer til levering inden vinterferien. 
 Der er planlagt feriekoloni efter samme koncept som 

sidste år, og afholdes i uge 28. Der kommer yderligere 
information. 

5-8 Referat fra Børnenes Rejsebureau 31. jan. 2006. 
 De igangværende projekter fra forrige møde blev gen-

nemgået specifikt. 
5-9 Møde mellem boligselskaberne og Brøndby Kommune 

blev afholdt den 2. februar 2006, hvor der blandt an-
det blev drøftet styrkelse af samarbejde mellem bolig-
afdelinger og kommunen. 

5-10 Kvarterløftreferat fra Dialogforummøde om det kom-
mende kvarterhus, som er ved at blive en realitet. Der 
diskuteres stadig plads til bibliotek, værested og AOF i 
huset.



 

5-11 BL 9. kreds – Weekendkonference. Ingen tilmeldinger 
herfra. 

5-12 Takkekort fra Frederik Bøgeskov blev taget til efterret-
ning. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde den 14. marts 2006 blev gennemgået. 
6-2 Træer ved blok 1 og 2. Der er udsendt breve til beboe-

re i blok 1 og 2 vedr. fældning af træer mod Magle-
lund. Der er kommet svar fra 4 lejemål. Vi holder be-
sigtigelse ved blok 2 søndag den 12. februar, kl. 11.00. 

6-3 Asfaltbane mellem blok 5 og 6. Der er indhentet tilbud 
på fjernelse af asfaltbanen mellem blok 5 og 6. Vedta-
get. Vi går i gang efter afholdelse af Lundedagen i au-
gust 2006. 

6-4 Ventilationssystem i selskabslokalerne påbegyndes 
den 7. februar 06. 

6-5 Råderetsregler – udvalg nedsat. John og Preben. 
6-6 Olie i Resenlund 4. Opgangen tilsvinet. Rengørings-

firma blev tilkaldt. 
6-7 Skolebørn ved Købmanden / D.17. Brev er tilsendt 

Langbjergskolens skoleinspektør samt SSP medarbej-
der Jens Ansbjerg. Skoleinspektør Marianne Blum har 
lovet, at der bliver taget en snak med klassen. Elever-
ne sparker døre op, opholder sig i opgangen, sviner og 
laver hærværk. 

6-8 Hærværk ved Daruplund 5. Skolebørn i 12 – 13 års-
alderen generer beboer. 

6-9 Afløb i Blok 14 i køkkenvasken. Vatpinde m.m. blev 
fisket op. 

6-10 Afløb i Blok 3. Kamera på. Igen var en duftblok skyllet 
ned. Jon undersøger sagen. 

6-11 Strømforbrug blev gennemgået. Stadig besparelser. 
6-12 Indvejningsoversigt for dagrenovation blev gennemgå-

et.



 

6-13 Flytteskema forelagt. Et stk. returneret. Meget positivt. 
  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Lejlighed i blok 1. Klage er gået videre til Beboerklage-

nævnet. 
7-2 Hund i blok 2 er gået til Beboerklagenævnet. 
7-3 Parkering af trailer ved blok 1-16. Beboeren henstilles 

til at komme med forslag til afdelingsmødet i marts 
vedr. manglende P-pladser. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Børnefestkomiteen – fastelavn afholdes søndag den 

26. februar 2006. Tilskud godkendt. 
8-2 Ældre-Cafeen – fødselsdagsfest. Tilskud godkendt. 
 
Diverse - Reception for formanden afholdes tirsdag den 4. april 
   2006 kl. 14 – 18. 
 
 
Næste møde torsdag den 2. marts 2006 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 
 

HUSK 
Tur til 
BonBon-Land 
Lørdag den 19. august 2006 

 



 

Vittigheder 
 
En betjent så en bil slingre hen ad vejen og stoppede den der-
for. 
Det viste sig at være en blondine der kørte bilen og da betjen-
ten stak næsen ind ad vinduet og bad om at se kørekortet, 
fornemmede han straks at der osede af sprut. 
"Jeg bliver nødt til at bede dig om at blæse i ballonen, så vi 
kan se om du har drukket.", sagde betjenten. 
Blondinen blæste i ballonen mens betjenten kiggede på. 
Betjenten: "Det ser ud som du har fået par små stive til aften 
hva'?" 
Blondinen: "Guuud, kan man også se det på sådan en?" 
 

Formanden for en velgørenhedsorganisation ringede til en rig 
succesfuld advokat, for at få ham til at donere noget af sin 
formue  
- "vores oplysninger viser at du har tjente over 1 mio. kr. sid-
ste år, og at du ikke har givet en eneste krone til velgørenhed" 
- "Nå nå" sagde advokaten spidst "Viste jeres oplysninger også 
at jeg har en fattig, syg mor som ikke kan klare sig selv øko-
nomisk? Viste de at min søsters mand blev dræbt i et frygteligt 
biluheld og efterlod hende med stor gæld og 4 små børn? eller 
at min bror blev invalideret i Vietnam-krigen, og ikke har kun-
net arbejde siden?"  
- Nej indrømmede Formanden, godt flov 
- "Hvis jeg ikke gav dem noget, hvorfor skulle jeg så give noget 
til jer?" afsluttede advokaten og lagde røret på. 
 

Telefonen ringede hos narkopolitiet, og en mand sagde: Jeg vil 
gerne anmelde min nabo. Han gemmer narko i sit brænde. 
Straks kom narkopolitiet, endevendte og kløvede alt brændet, 
men de fandt ingenting. Dagen efter ringede naboen: Havde du 
besøg af narkopolitiet? 
- Ja 
- Og kløvede de alt dit brænde? 
- ja, da 
- Okay, så er det din tur til at ringe. jeg trænger til at få gravet 
min have.
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Vittigheder 
 
Til en storkamp i parken mellem Fremad Amager og FCK, 
kommer en 11 års knægt og fremviser en billet til en af de dy-
reste pladser.  
- Hvis billet er det?, spørger kontrolløren. 
- Det er min fars, svarer drengen. 
- Hvor er din far? 
- Hjemme og lede efter billetten. 
 
En blondine og hendes kæreste var ude og gå en tur. Pludselig 
udbryder manden: 
- Ad, prøv at se den døde fugl der!!! 
Hvorefter blondinen kigger op og siger: 
- Hvor. 
 
Alle børnene hoppede i faldskærm undtagen Henning - Han 
manglede spænding. 
 
En mand ringer til sin lokale læge og fortæller, at hans kone 
har fået blindtarmsbetændelse. 
Lægen: Jamen, jeg tog jo hendes blindtarm sidste år. Har du 
nogensinde mødt nogen med to blindtarme? 
Manden: Nej, idiot. Har du nogensinde mødt nogen med en ny 
kone? 
 
Hvorfor har Århus ikke noget ishockeyhold?? 
- De druknede under sommertræningen!  
 
"Så længe min chef lader som om jeg får meget i løn, 
lader jeg som om, at jeg har meget arbejde". 
 
Moderen: "Peter! Nu har jeg kaldt på dig tyve gange, uden at 
du er kommet. Hvad skal der dog blive af dig, knægt?"  
Peter: "Måske tjener, ligesom far?" 
 
 



 

 

20 

Vittigheder 
 
Så var der den med kvinden der steg ind i en HT bus med et 
spædbarn på armen. Lige da hun skulle til at betale sagde 
buschaufføren: "Hold da kæft hvor har du et grimt barn!" - 
kvinden blev så forskrækket og skyndte sig helt bag i bussen 
og satte sig ved siden af en mand. Hun fortalte ham hvad der 
var sket, hvorpå han sagde: "Det skal du ikke finde dig i - gå 
op og gi` ham en overhaling, så holder jeg din abe imens"! 
 
Han stod i badeværelset og beundrede sig selv i spejlet. 
Han spændte bøfferne og brølede: 
- 90 kg dynamit, 90 kg dynamit. 
Dette praleri fik hans kone dog satte en stopper for da hun 
åbnede døren og afbrød: 
- Ja, ja - men pas hellere på med den korte lunte !! 
 
Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig.  
Så sagde han til sin kone: 
- Elskede, synes du, jeg er for tyk? 
Hvorefter hans kone svarede: 
- Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg 
holde op med at puste nu.  
 
- "Sikken en flot bluse du har på. Hvornår har du fået den?" 
- "Den fik jeg da jeg fyldte 30." 
- "Er du gal - den holder sig godt!"  
 
En kvinde spørger sin mand om penge til en plastik-operation 
- hun vil have sine bryster gjort større. 
- Det er slet ikke nødvendigt, siger manden. Du skal bare gni-
de dig mellem brysterne med toiletpapir - hver dag. 
- Hvad i alverden skulle det dog gøre godt for, det kan da umu-
ligt virke?? 
- Det har da ellers virket på dine baller.  
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TDC Kabel TV 
 

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

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

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

 
 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

 

  
Åbningstider: 

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

Søndag: kl. 8:00 – 18:00 
 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, 

grøntsager, kød, kylling og meget mere. 
Vi har alt til rimelige priser 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 
Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, 
den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, koster 
det yderligere 200,00 kr. i leje. 

 
 
 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

Leje: 250,00 kr. 
Rengøring: 250,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 
Leje i antal timer: 6 timer 
Tidsrum på dagen: Efter klokken 12:00 

 

Dage der kan lejes: Mandag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 
 

Udlejning: 
 

Glenda Jensen 
Telefon 43 53 98 76 

Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredag 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:30 og 19:00.  
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Ældrecaféen 
 

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

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

 
Der er bankospil den første torsdag i måneden og man prøver 
at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for pensio-
nister. De øvrige torsdage er der rafling, kortspil og hvad der 
ellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 35 medlemmer, 

men der er plads til mange flere endnu. 

Så kig ind en torsdag. 

 

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

 

 

 

 

 

Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. 

Der er mulighed for IKKE RYGER-lokale. 

 

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

Salg af smykker, tøj, sko m.m. 
 

Tranumparken 3 A 
2660 Brøndby Strand 

 
Åbent: 

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

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

 
 
 
 

Vær god ved dine fødder 
 

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, 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 

Februar 2006 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mads Nielsen 

Daruplund 65, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mikkel Skjalm 

Resenlund 4, 2. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Simon Petersen 

Daruplund 21, 3.th. 
Løsning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i åb-
ningstiden, tirsdag i lige 
uger, mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

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

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Karen Billing 

Daruplund 3, 2. mf. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Ib Thomassen 

Daruplund 29, 2. tv. 
 
 

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 

 



 

 

30 

Vaskeriets normale åbningstider 

Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 
samt 

lørdag, søndag og helligdage 
 Kl. 07:00 – 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
H. C. Andersens 

Boulevard 13, 1 sal 
1553 København V 

 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 

Kun efter aftale 
Fredag lukket 

 

Telefontid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 38 12 10 94 
Tanja Viuf 

 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i ind-
gangspartier og i opgange!!! 

--------------------------------------------------------------------- 

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok 
1 

Gør det selv klubben 
Grete Christensen 
D. 45 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Henning Maj 
D. 17 

Blok 
10 

Natteravnene 
D.21 

Blok 
5 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok 
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 15 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok 
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
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: 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 


