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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 
2660 Brøndby Strand 

 
 

 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Redaktørens side 
 

Ja, så er sommeren på vej. Vejrudsigten lover godt vejr, de 
kommende dage. Så er det tid til, at få plantet i altankasserne. 
Det bliver skønt, at se på de flotte altaner, når man går en tur 
gennem Lunden. Lad os håbe på, at vi får en god lang og varm 
sommer, oven på den lange triste vinter. 
 
Tak for de mange løsninger og tak til Jeanette, for de mange 
vittigheder hun trofast sender.  
 
Så er der kun tilbage, at ønske god fornøjelse med dette num-
mer af Lundexpressen, samt en rigtig god pinse til alle. 
 
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 7. juni kl. 16.00 
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Johns klumme 

 
Der bliver indkaldt til et eks-
traordinært afdelingsmøde, 
mandag den 12. juni 2006 
for behandling af et nyt rå-
deretskatalog. Den nye lov, 
kan faktisk deles op i 2 
grupper. 
 
Den individuelle råderet gi-
ver i princippet ret til at ud-
føre alle former for forbed-
ringer (arbejderne skal være 
rimelige og hensigtsmæssi-
ge), og man finansierer selv 
forbedringerne med max. kr. 
100.000. Du har ret til godt-
gørelse ved fraflytning, hvis 
du flytter før finansieringen 
er nedskrevet. 
En forbedring kan f.eks. væ-
re nyt køkken eller bad. 
Ændringer af skillevæggene, 
skal godkendes af kommu-
nen. Arbejder, der kræver 
byggetilladelse eller anmel-
delse til bygningsmyndighe-
den, og man skal afvente 
sagsbehandlingen. 
 
Arbejder, der ikke er forbed-
ringsarbejder, skal muligvis 
retableres ved fraflytning. 
Hvis du skal retablere arbej-
derne, kan det kræves, at du 
betaler et rimeligt depositum 
til sikkerhed for udgifterne 

hertil. 
 
Den kollektive råderet gi-
ver ret til at udføre forbed-
ringer efter et katalog vedta-
get af afdelingsmødet. Det er 
afdelingen, der finansierer de 
forbedringer, der udføres ef-
ter reglerne om den kollekti-
ve råderet, som fx kan være 
samlet på kr. 150.000. De 
lejere, der har fået udført 
forbedringer, får en husleje-
forhøjelse. Forhøjelsen falder 
væk, når det lån, der er op-
taget til finansiering af ar-
bejderne, er tilbagebetalt. 
 
Det er Lejerbo, der bestiller 
håndværkerne og styrer byg-
gesagen. Den enkelte lejer 
kan ikke selv udføre forbed-
ringerne eller bestille hånd-
værkere. 
 
I forbindelse med skiftet fra 
Telia til Aplus, opdagede vi 
at der var 8 switche (fordeler 
fra krydsfelt til lejlighederne 
i hver blok) der havde 
brændt porte af. Telia vil ik-
ke have noget at gøre med 
det. Vi tog selv kontakt med 
Cisco og de anerkendte vores 
garanti og de indvilgede i at 
skifte de 8 stk. Aplus har i 
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sidste uge udskiftet switche-
ne for Cisco uden beregning. 
 
Der bliver arrangeret Lunde-
dag den 26. august 2006 på 
boldbanen mellem blok 5 og 
6. Der bliver stillet et telt op 
med plads til 200 menne-
sker, hvor der kan købes 
mad og der bliver også mu-
sik og dans. 
Såfremt der er beboere, der 
kunne tænke sig at være 
med til noget praktisk arbej-
de i forbindelse med plan-
lægningen, så kontakt ven-
ligst Glenda, tlf. 43 53 98 
76, Hanne, tlf. 43 54 19 79 
eller undertegnede på 29 72 
00 30. 
 
Den årlige tur til BonBon-
Land bliver lørdag den 19. 
august 2006. De 2 andre af-
delinger i Lejerbo Brøndby – 
Afd. 90 - Gildhøj og afd. 94 – 
Dammene – inviteres igen til 
at deltage i turen. 
 
Vi har i lang tid, haft en kla-
ge over hund der besørgede 
på altanen, og hvor under-
boens altan ikke så så pæn 
ud. Afdelingsbestyrelsen 
indbragte sagen for beboer-
klagenævnet, da beboeren 
ikke ville fjerne hunden, ef-
ter at husdyrtilladelsen var 
inddraget. Vi har nu fået en 

tilkendegivelse fra beboer-
klagenævnet, der siger, at 
hvis hunden ikke bliver fjer-
net, så kan beboeren opsiges 
fra lejemålet. 
 
På lørdag har vi blomster-
marked, og vi håber på godt 
vejr. Palle, der står for ind-
købene på torvet, har fundet 
nogle flotte blomster. Der var 
dog kun kommet 34 bestil-
linger. 
 
Der er nogle enkelte beboere, 
der har henvendt sig om-
kring telefonanlægget med 
problemer. I den forbindelse 
opdagede vi, at det var fordi 
man havde en B&O telefon. 
En B&O telefon overholder 
ikke standarderne for 
strøm/ spænding, og vil 
dermed give problemer fra 
andre telefoner i 
lejligheden. 
 
 

Mange hilsener 
John 

 

Til salg: 
TV, Daewoo, 20", sort kr. 
300. 
 
Ring 43549802. 
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Hvad skal der til? 
Om eftermiddagen når jeg 
går hundetur slår jeg gerne 
et smut rundt om Ty-
bjerg/Albjergparken, for at 
følge med i det blomsterflor 
der springer frem i alle deres 
smukt anlagte bede. Når jeg 
kommer tilbage til Lunden, 
ser jeg nedslidte bede med 
vandrør - jernbanesveller og 
en stor grim sten, der er pla-
ceret et meget uskønt sted. 
Plankeværker og trykim-
prægneret træ, der trænger 
til opfriskning. Der er nogle 
enkelte lyspunkter, hvor be-
boere selv har taget spaden i 
hånden. Jeg har besøgt 
andre bebyggelser, som kon-
stant bliver vedligeholdt og 
hvor man følger med tiden. 
Hvad skal der til for, at vi 
med glæde ser ud ad vindu-
erne? 
 
Venlig hilsen 
Jette Jørgensen 
Daruplund 49, 1.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svar: 
Det er rigtigt, at der er køn-
nere hvor de større renove-
ringsarbejder er afsluttet. 
 
Vi har også planer klar an-
gående gårdene, men besty-
relsen og jeg er enige om ik-
ke at gøre for meget ved 
dem, da vi jo ikke har fået 
renoveret endnu. 
 
Der er dog gjort lidt, blandt 
andet fjernet flere vildnis ved 
blok 15 - 16 samt altansiden 
ved 49. Fjernet jordvold (næ-
sten) ved blok 9 - 10 reetab-
leret bed ved blok 11 opsat 2 
grill samt borde (flere på vej) 
Vi har fjernet de fleste vand-
rør (fodhegn) dog ikke mod 
P. plads. 
 
Vi gør faktisk hvad vi bliver 
bedt om (indenfor budgettet). 
Alle forslag som kan gøre 
Lunden kønnere, er selvføl-
gelig velkomne, blot man 
henvender sig det rigtige 
sted. Det har virket indtil 
nu. 
 
Med venlig hilsen  
Varmemester 
Mogens Nielsen 
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Husk at se beboer-TV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanal S9 - frekvens 161,25 MHz 
 

  
 

 

 
V a s k e r i e t 

 
Vaskeriet er lukket 2. pinsedag - 

mandag den 5. juni 2006 
 

Rigtig god pinse 
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BonBon-Land     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 19. august 2006 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten kl. 9:00 
og vi kører fra BonBon-Land kl. 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Billetpriser: Voksne kr.: 100,00 Børn (1 – 15 år)kr.: 50,00 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 
Tirsdag den 27. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 8. august fra klokken 18:00 – 19:00 
 
Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, 
kan I forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående 
slip. Læg den i en kuvert sammen med penge for billetter og 
smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger vi for, at 
I får leveret billetterne så hurtigt som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
________ Voksenbilletter á 100,00 kr. = ______________ 
 
________ Børnebilletter á 50,00 kr. =   _______________ 
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: ____________ 
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Husk: 
 
 

Ekstraordinært af-
delingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Mandag den 

12. juni 2006 
klokken 19:00. 

 
Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen. 
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Børneopgave 
 (For børn som ikke er fyldt 15 år) 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
7. juni, 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 7. juni klokken 16:00. 
 

Navn: _______________________________Adresse:__________________
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 4/2006 

onsdag den 22. marts 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 ved sidste møde. 
1-3 Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen: Blev revide-

ret for slå- og stavefejl. 
1-4 Konstituering blev godkendt med ændring: Jørgen 

træder ind som medlem af Repræsentantskabet og 
Birthe træder ind i Organisationsbestyrelsen som 
Johns suppleant. 

1-5 Bestyrelsesmøde den 20.6. ændres til den 13.6. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1.10.05 – 1.3.06 blev gennemgået. Blok 

11 har lidt pro-blemer med varmen. 
2-2 Regnskab for fastelavn blev taget til efterretning. 

 
Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
3-1 Møde med konsulent fra A + den 31.3.06. John og 

Helge deltager. 
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Pkt. 4 Kontorvagter 
4-1 Kontorvagt den 7. marts 2006: Blev taget til efterret-

ning. 
4-2 Kontorvagt den 21. marts 2006: Blev taget til efterret-

ning. 
4-3 Kontorvagt den 4. april 2006: Preben og Jørgen. 
4-4 Kontorvagt den 18. april 2006: Birthe. 
4-5 Kontorvagt den 2. maj 2006: Helge/Jørgen. 
4-6 Kontorvagt den 16. maj 2006: Glenda/Birthe. 
4-7 Kontorvagt den 30. maj: John. 
4-8 Kontorvagt den 13. juni: Glenda 
4-9 Kontorvagt den 27. juni: Preben 
4-10 Gennemgang af problemer ved akuttelefonen. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Møde med Ældrecafeen den 30. marts 2006 kl. 17. 
5-2 Bestyrelsesliste fra afd. 90 blev taget til efterretning. 
5-3 Repræsentantskabsmøde for Lejerbo i Kirkebjergsalen 

den 29.3. 
5-4 Referat fra møde i Børnenes Rejsebureau den 13. 

marts 2006:  
 Forårstur til Sommerland Sjælland den 17.6. (Nærme-

re besked i Lundexpressen). Billetter sælges i aktivi-
tetshusene. 

 Odense Zoo den 2. september 2006. 
5-5 Referat fra G/F Børnenes Rejsebureau. 
 Evaluering af aktiviteter 2005 samt forslag til kom-

mende aktiviteter. 
 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde den 14. marts 2006 blev evalueret. 
6-2 Habilitetsskema blev gennemgået. 
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6-3 Den store legeplads. Legepladsudvalget er fremkom-
met med forslag til ændringer og nyanskaffelser. Vi 
følger udvalgets indstilling. 

 Der foreslås opsat skilte med hunde ingen adgang. 
6-4 Råderetsregler blev gennemgået. Helge ønsker at få til-

føjet IKea under godkendte opsætning af køkkener. 
6-5 Hærværk m.m.: Blok 2 og blok 16 er plaget af gener 

fra andre beboere, såsom henstilling af møbler og ak-
tiviteter i tørrerum. John taler med dem. 

6-6 Indflyttermøde den 25. april: John, Jørgen og Preben 
deltager. Glenda og Birthe har meldt fra. 

6-7 Ventilationssystem i selskabslokalerne er færdigt. 
6-8 Blomsterudvalg til lørdag den 6. maj er nedsat og mø-

de holdes i april. 
6-9 Grønt regnskab for 2005 blev gennemgået og taget til 

efterretning. 
6-10 Skimmelsvampeundersøgelse i lejlighed i blok 5. Der 

foretages diverse behandlinger. 
6-11 Indvejningsoversigt for dagrenovation blev taget til ef-

terretning. 
 

Pkt. 7 Klager 
 Sag om hund i blok 2 er gået til beboerklagenævnet. 

John og Birthe deltog i sagen, men indklagede beboer 
mødte ikke op. Vi afventer dom i sagen. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Intet 
 
Næste møde tirsdag den 9. maj 2006 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Vittigheder 
 
Den ene blondine til den anden: 
Den anden dag var der strømafbrydelse i Illum. Jeg sad fast i 
elevatoren i et kvarter. 
Det er da ikke noget, siger den anden ... Sidste år var der 
strømafbrydelse i Magasin. Jeg stod i over en time på rulle-
trappen ... 
 

To mænd sidder i en sauna. 
1 - Det er nogle store fødder du har. 
2 - Ja, det er fordi jeg går meget, når jeg arbejder i skoven. 
1 - Det er også nogle store hænder du har. 
2 - Ja, jeg arbejder meget med træ, og hugger brænde. 
Så går der lidt tid, og 1-manden siger: men du tisser måske 
ikke så meget ... så? 
 

En blondine kommer hjem og finder sit hus tomt og smadret 
efter et indbrud.  
Hun ringer straks til politiet og beder dem sende en patrulje-
vogn forbi.  
Politiet sender beskeden ud over politiradioen og en hundepa-
trulje i nærheden er den første til at svare på kaldet.  
 
Da politimanden nærmer sig huset med sin politihund i snor, 
sætter blondinen sig ned i indkørslen og tager hænderne op 
foran ansigtet, mens hun hulker:  
"Jeg kommer hjem og finder mit hjem tomt og ødelagt. Jeg rin-
ger til politiet og hvad gør de? De sender en BLIND politi-
mand." 
 

Vokser din nye lillebror godt? 
- Han er ikke vokset ret meget, men i søndags var vi i kirke, og 
der blev han vandet, så nu hjælper det nok.  
Den unge mand har barberet sig for første gang og spørger 
spændt sin pige:? Kan du se noget forandret ved mig?? 
Hun:? Ja, nu du siger det, dine bumser på hagen er blevet 
mere tydelige.? 
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Vittigheder 
 
 
En blondine var faldet i havnen og en flok af mennesker stim-
lede sammen ved kanten. En venlig mand lagde sig ned på ka-
jen og rakte sin paraply ned til hende. 
- Ja tak, brokkede blondinen sig sarkastisk, jeg tror ikke det 
hjælper, jeg er allerede gennemblødt! 
 
En ung mand og en meget barmfager pige danser tæt sam-
men. Pludselig træder kvinden et skridt tilbage og trækker det 
ene bryst frem og spørger: 
- "Ser dette bryst ud til at være punkteret?".  
- "Øh.. nej" stammer manden, hvorefter hun tager det andet 
bryst frem og spørger: 
- "Ser dette bryst ud til at være punkteret?".  
- "Øh. Nej, det kan man bestem ikke sige" stammer manden. 
Hvorefter pigen siger:  
- "Gider du så godt fjerne donkraften under mig?" 
 
- "Lille Per! Hvis du så en mand tabe 100 kroner ville du så 
samle dem op og beholde dem?" 
- "Nej, det kunne jeg da aldrig finde på." 
- "Det var godt. Hvad ville du så gøre med dem?" 
- "Jeg ville samle dem op og gå hen og købe slik for dem." 
 
Århusianeren, der var ansat på et lager, var utrolig langsom og 
lagerforvalteren eksploderede en dag: 
- ?Er der overhovedet noget, du er hurtig til?? 
- ?Ja, jeg er hurtig til at blive træt...? 
 
En århusianer var sammen med en ven en tur på landet og 
kommer forbi en flok køer der går og græsser. Så siger århusi-
aneren: 
"Jamen, så er der da ikke noget at sige til at mælken underti-
den er sur, når bondemanden lader sine køer stå lige i solen". 
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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 

April 2006 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Tilde Bostrup 

Daruplund 35, 3.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Louise Jørgensen 
Resenlund 4, 1.th. 

 
Løsning: 
 
Der er 3 høje hatte og  
3 fjernsyn 

 
 
 
 
 

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 

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

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Iris Forslund 

Daruplund 49, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Jette Appelgren 

Daruplund 31, 3. th. 
 
 

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 
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Vaskeriets normale åbningstider 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
H. C. Andersens 

Boulevard 13, 1 sal 
1553 København V 

 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 

Kun efter aftale 
Fredag lukket 

 

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

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 38 12 10 94 
Tanja Viuf 

 

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

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

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



 

 

 

Lundens Klubber 
 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok 
1 

Gør det selv klubben 
Grete Christensen 
D. 45 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Henning Maj 
D. 17 

Blok 
10 

Natteravnene 
D.21 

Blok 
5 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok 
11 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 15 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Palle Bengtson 
D. 35 

Blok 
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok 
8 

Hobbyklubben 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok 
8 

Lundens Venner 
Hanne Ilsvard 
D. 67 

Blok 
14 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok 
9 

Lundens Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok 
16 

Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14 
Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf. 



 

 

 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
************************************************************************** 

 

Redaktionen: 
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand. 

 

Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2 
Mail: redaktionen@lundens.net 

Bud: Stephanie Alstrup Irsdal, Resenlund 12 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navn 

eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 

Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
 

Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
Mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.net 

Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61, 1.th 
Mail: hs@lundens.net  

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 
Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 
Bestyrelsesmedlem: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 

Mail: pch@lundens.net 
------------------------------------------------------------------------ 

Varmemester: Mogens Nielsen 
Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 

Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:00- 18:00 
Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 

Fax 43 53 59 51 
Mail: varmemesteren@lundens.net 
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