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Redaktørens side 
Så kom sneen alligevel til Lunden. Rigtig mange havde 
”fornøjelse” af det kæmpe snebjerg, der var skubbet op på 
fortorvet for enden af Blok 1, ud mod P-pladsen. Folk med 
stok, forældre med barnevogn/klapvogn på vej til 
daginstitutionerne, samt folk på cykel, måtte først op ad en 
glat bakke fra Maglelund, for derefter at skulle over ”bjerget”, 
eller ud på P-pladsen og i mellem bilerne, for atter at få fast 
grund under fødderne. 
Ja, det var et forhindringsløb, der ville noget….. 
 
Husk endnu engang, at der er afdelingsmøde den 13. marts. 
 
Rigtig god fornøjelse med marts-nummeret og tak til alle, der 
har afleveret indlæg og løsninger. Endnu engang tak til 
Jeanette, for alle vittighederne. 
 
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 28. marts kl. 16.00 
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Johns klumme 
Bestyrelsesmedlem Jørgen 
Ahrens havde opfordret 
lejere af P-pladser til 
Campingvogne til at møde op 
og drøfte forskellige fælles 
problemer. Der var desværre 
kun få reaktioner, men 
Jørgen har herefter skrevet 
til lejerne om diverse 
problemer. 
 
Børnefestkomitéen holdt 
tøndeslagning på 
Langbjergskolen den 18. 
februar, og der kom omkring 
130 børn og voksne. Vi fik 
kåret 3 hold kattekonger og 
–dronninger, samt de 3 
bedst udklædte børn. Det er 
også vores opfattelse, at der 
virkelig var stemning for 
voksentønden. Se billeder på 
side 17 – 19. 
 
Børnenes Rejsebureau 
arrangerer en tur til 
Legoland den 2. juni 2007. 
Feriekoloni 2007 er ved at 
blive tilrettelagt og turen går 
til Møllelejren ved Høve. 
Kolonien bliver fra d. 30. juli 
til 3. august. Der er en 
masse aktiviteter og dyr på 
kolonien. Den ligger ca. 2 
km fra vandet. Prisen bliver 
som sidste år 400 for voksne 
og 200 for børn. Hvis man er 

interesseret i ovennævnte, så 
sæt kryds i kalenderen. 
I sidste nummer skrev jeg 
om Købmanden. Købmanden 
havde anmodet om at ændre 
sin forretning, så der kan 
blive indgangsparti på 
altansiden. I samråd med 
administrationen, besluttede 
Afdelingsbestyrelsen at 
sende anmodningen til 
høring blandt beboerne i 
blok 3 og 4, da det ville være 
de beboere der ville blive 
meget berørt. Der indkom en 
del protester fra blok 3 og 
Afdelingsbestyrelsen kan på 
den baggrund ikke anbefale 
ændringen. Efterfølgende 
har vi fundet ud af, at 
lovgivningen ikke tillader 
væsentlige ændringer af fx 
en butik, der ligger i en 
almen bebyggelse, da det er 
en sideaktivitet. 
 
Husk at komme til 
Afdelingsmødet den 13. 
marts 2007 kl. 18:30 på 
Langbjergskolen. 
 

Mange hilsener 
John 
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Se hvad du vil – når du vil  
 
Du kan lige så godt vænne dig til 
det – fremtidens tv bliver ikke, 
hvad det har været 
 
Det digitale tv kommer nærmere 
og nærmere. I år 2009 slukker 
man nemlig for det analoge tv-
signal og går over til digitale tv-
signaler. Det betyder, at mange 
skal ud at investere i et nyt 
fjernsyn, der kan modtage de digitale signaler. Men det 
betyder også, at vi kommer til at kunne modtage et hav af tv-
kanaler på vores mobiltelefoner. 
 
Se tv når du vil 
Og med udviklingen kommer også en helt ny tv-standard, 
nemlig High Definition tv, som giver seerne et krystalklart 
billede. Derudover kan det digitale signal bruges til 
dataoverførsel, og derfor kan det være, at man vælger at 
bruge nogle af de kanaler, der er til rådighed, til noget andet 
end tv. På den måde bliver tv meget mere interaktivt, end det 
er i dag. 
 
Alle disse nye teknologiske fremskridt kommer til at få stor 
betydning for fremtidens sendeflade. Meget tyder på, at vi 
kommer til at se mere og mere tv på vores mobil, lige præcis 
når vi har tid og lyst. Det vil sige, at vi vil se små korte 
programmer af et til tre minutters varighed - det kan både 
være dokumentarfilm, serier og nyheder. Tv i familiens skød 
vil være en saga blot, da vi vil se tv på vej til arbejdet i 
bussen, når vi sidder i tandlægens venteværelse, eller når vi 
spiser frokost. 
 

 



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 
________________________________________________________________________________________ 

Fra Afdelingsbestyrelsen, afd. 157 
4. marts 2007 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 

Ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 13. marts 2007 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 2005 – 30. september 2006 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2007 – 30. september 2008 
 
6. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag). 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Jørgen Ahrens, ønsker ikke genvalg 

 b. Bestyrelsessuppleant: Erik Ilsvard, villig til genvalg 
  Bestyrelsessuppleant: Vakant 
 
8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år: 

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

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen, villig til genvalg 

 c. Redaktør, Lundexpressen: Conni Sparlund, villig til genvalg 
 
9. Eventuelt 
 
 

Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
p.b.v. John Frimann 



 
Sælges:  
 
Ridebukser str. 130 (6-7 år) 
lyserøde, brugt ½ år: 
kr. 100,00. 
 
Ring 43549802 
eller 28125721. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.: 50,00 
 
 
 

 
 
 

Vi vasker trapper hver onsdag. 
 
Det vil være til stor hjælp, hvis måtterne 
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 Håndarbejdsklub 
 
Lundens Håndarbejdsklub blev 
startet i foråret 1998 i blok 9 i 
et stort rum. I løbet af 
sommeren fik den tilbudt andre 
lokaler i blok 15, hvor der er 
indgang fra altansiden, hvilket 
jo var det ideelle, så her blev 
den så et par år. I 2001 måtte 
klubben flytte pga. et pålæg om 
omklædnings- og baderum til 
afdelingens gårdmænd. Fik så 
tilbudt de nuværende lokaler i 
blok 16. Så endnu en gang blev 
der gjort lokaler i stand, og Peer 
DK var en uvurderlig hjælp. 
Uden ham havde lokalerne ikke 
set ud, som de gør i dag. Der er 
2 rum, i det ene er der 
installeret køkken, det andet er 
et hyggeligt hobbyrum med 
arbejdsborde og stole samt 
lænestolsarrangement. Der blev 
holdt åbent hus arrangement, 
og mange beboere kom for at se 
de nye lokaler. 
 
I klubben kan man få hjælp til 
at tegne mønstre til ens egen 
garderobe, syning, prøvning 
m.v. Desuden hjælp til 
patchwork & quiltning - f.eks. 
beregning af stof til mønstre, 
udskæringsteknik, hjælp til 
mønstre m.v., her er der 
skabeloner til mere end 1000 

mønstre, man kan tegne op. 
Desuden hjælp/undervisning  
i patchwork på flamingo til 
f.eks. æg, hjerter, stjerner, 
aflange og runde smykkeskrin 
m.v. Desuden hjælp til at 
arbejde med metaltråd til 
fletning af lysestager, opsatse i 
alle mulige former og størrelser 
og meget mere. 
 
Der er åbent en gang om ugen 
nemlig onsdag fra kl. 19 til 22, 
og der kan nogen gange være 
behov for at tage de 2 borde i 
brug i køkkenet, som 
hovedsageligt blive brugt til at 
skære stoffer til patchwork 
samt klipning af stof til 
garderoben. 
 
Hvis nogen ønsker at lave 
pyntegenstande, patchwork 
m.v. så er der plads i Lundens 
Håndarbejdsklub, hvor man 
oven i købet kan blive hjulpet 
og undervist i de forskellige 
discipliner. Man møder også 
nogle rare mennesker fra 
Lunden. Så mød op i Resenlund 
10, altansiden, en onsdag kl. 
19-22 og se hvad der foregår. 

 
Jørgen Ahrens og 
Glenda Jensen 

 



Anonymt brev 
 

Svar på anonymt brev 
Normalt svarer jeg ikke på 
anonyme breve, da jeg synes 
det er en fej måde at 
kommunikere på, men da jeg 
nu har muligheden igennem 
Lundexpressen, vil jeg gerne 
svare. 
 
Da jeg fik brevet på en tirsdag, 
havde jeg mulighed for at 
henvende mig på både 
varmemesterkontoret og 
afdelingskontoret. Begge steder 
fik jeg at vide, at der ikke var 

nogen regler på området og at 
julen jo varer lige til påske. 
Selv opfatter vi det ikke som 
juleudsmykning, men som 
noget der lyser op i en kold og 
mørk tid. Vores 
juleudsmykning blev pillet ned 
midt i januar. 
 
Slutbemærkningen i brevet 
taler for sig selv, så vi må 
konstatere at racismen trives 
fint i Lunden. 

 
Mvh 

Erik Frederiksen 
Daruplund 41, 2.tv 
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Hos Brøndby Strand Gøglerne kan du lære at:  
• køre på ethjulet cykel 
• gå på line 
• jonglere med bolde, kegler, ringe, diablo, debilstik og 

poyes  
• klovne  
• hænge i trapez  
• akrobatik 
• gå på lange ben  

Kort sagt alle cirkusdisciplinerne! 
 

Vi starter hver gang med fælles basistræning, en lille pause og 
slutter af med at træne de ting som den enkelte har mest lyst 
til.  
 

Vi træner mandage på Strandskolen fra kl. 16.00 – 17.30 i 
gymnastiksalen.  
Vi træner mod at lave en forestilling til Kulturweekenden i juni 
måned samt en mindre forestilling til Store Legedag i maj 
måned. 
Vores trænere er Miss Tatiana og Poul Panik fra Cirkus Panik.  
 

Vi glæder os til at se dig!  
 

Med Gøglerhilsen  
 

Brøndby Strand Gøglerne 
 
 

NB!  
Har du lyst til at få rørt dig, vild med gøgl eller bare 
interesseret i lidt frivilligt arbejde for foreningen Brøndby 
Strand Gøglerne, er du meget velkommen til at kigge forbi en 
mandag el. kontakte Lea Boateng på tlf. nr. 7799 2660. 
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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  
28. marts, klokken 16:00. 
 

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr. 

Held & 
lykke 
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Voksenopgave 

 
Kun for beboere i Lunden 

Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om: 
Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin. 

 
Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den 28. 
marts klokken 16:00. 
 
Navn: ___________________________Adresse:________________________
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Feriekoloni 2007 
 
Vi har lejet Møllelejren ved Høve i uge 
31. Vi tager fra Brøndby Strand med 
bus mandag den 30. juli og kommer tilbage igen fredag den 3. 
august. 
 
Prisen er 200 kr. for børn (0-14 år) og 400 kr. for voksne. 
Prisen dækker ophold, transport og mad. Der betales et 
depositum på 100 kr. for børn og 200 kr. for voksne ved 
tilmelding. Den endelige betaling skal foreligge senest 1. juni. 
 
Der er plads til 15 familier. Alle familier får deres eget værelse. 
Det er meningen, vi skal lege, gå ture, lave mad sammen, på 
tur og ha' det rigtig sjovt. Vi hjælper hinanden med at klare 
det praktiske. Alle, der skal med på koloni, mødes i juni 
måned for at hilse på hinanden og få de sidste informationer. 
 
Har dette vakt din interesse, kan du ringe til beboerrådgiver 
Anette Hestlund og høre nærmere, eller tilmelde dig fra onsdag 
den 7. marts på tlf.: 43 54 22 75 eller via mail: de9@brnet.dk. 
Du kan læse om lejren på www.mollelejren.dk 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2007 

tirsdag den 6. februar 2007 

 
Til stede: John Frimann, Glenda Jensen, Preben Hansen, 

Jørgen Ahrens, Erik Ilsvard, 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 

underskrevet. 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1/10-06 – 1/2-07 blev gennemgået og 

accepteret. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 23. januar 2007 blev gennemgået. 
3-2 Kontorvagt den 6. februar 2007 blev gennemgået. 
 Der var forespørgsel, om man må benytte stor grill 

ved altansiden i forbindelse med leje af 
selskabslokaler. Svar: Det må man ikke. 

3-3 Sager fra Akut-telefonen. 
 Vandskade grundet åbent vindue ved istandsættelse 

af lejlighed i blok 11. 
 Et par sager på akuttelefonen fra Dammene, som 

blev henvist til de respektive bestyrelser. 
 Lugt af brand i blok 1 viste sig at være en brændt 

sikring.
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3-4 Spørgeskema – fraflytning var udfyldt af tilfreds 
beboer. 

  
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Campingpladser. Bestyrelsesmedlem havde 

opfordret lejere af P-pladser til Campingvogne til at 
møde op og drøfte forskellige problemer. Der var 
desværre kun få reaktioner, men der blev herefter 
skrevet til lejerne om diverse problemer. 

  

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Børnefestkomiteen – fastelavn søndag den 18. 

februar 2007. Bestyrelsesmedlemmerne står for 
arrangementet, da Conni Sparlund er bortrejst. 

5-2 Afdelingsmøde den 13. marts 2007. Indkaldelse er 
udsendt. Materiale gennemgået. Dirigent er i orden. 

5-3 Mødedatoer i fremtiden ændres efter den 20. marts 
til normalt den 1. tirsdag i måneden. 

5-4 Afdelingsmøde i afd. 94 den 6/3-07. Indkaldelse 
forelå. 

5-5 Referat fra De 9 møde den 15. jan. 2007. 
Partnerskabsaftalen ændres på visse punkter, 
hvorefter Lejerbo afd. 157 måske underskriver 
aftalen. 

 Røde Kors Genbrugsbutik i Ulsøparken 6 åbner den 
15. marts. 

 Problemer med tømning af papircontainere. Teknisk 
Udvalg kontaktes. 

 Ny redigeret forslag til Partnerskabsaftalen forelå. 
5-6 Referat fra BR møde den 15. jan. 2007. Feriekoloni 

2007 ved at blive tilrettelagt. Turen går nok til 
Møllelejren ved Høve. 

5-7 Indkaldelse til generalforsamling i BR den 12. 
februar 2007.
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5-8 Indbydelse til Dialogmøde om LBF midler tirsdag den 
27. februar 2007. Birthe, John og Preben deltager. 

5-9 Takkekort fra Wissenberg i anledning af hans 
fødselsdag. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Købmanden – butik på altansiden har været til debat, 

og der var en del protester fra blok 3 og 4. 
Afdelingsbestyrelsen kan ikke anbefale ændringen. 
Købmanden tilskrives. 

6-2 Aftale med Brøndby Kommune om boligindretninger i 
henhold til Servicelovens § 102 er blevet godkendt. 
Det omfatter, at kommunen uden yderligere tilladelse 
kan iværksætte boligindretninger, hvor det findes 
nødvendigt for svage beboere. 

6-3 VM2 system og LVS system. Der er indlagt nyt 
system på PC`erne til registrering af beboerlister og 
ændringer i lejlighederne. 

6-4 Vinduespolering i opgangene. Det er vedtaget, at 
vinduer i opgangene skal pudses 2 gange årligt. 
Træder i kraft i år. 

6-5 Forvaltningsgruppens personalesituation. Brev fra 
direktør Palle Adamsen vedr. personaleproblemer, da 
driftsleder har opsagt sin stilling, og anden driftsleder 
er langtidssygemeldt. 

6-6 Kabellægning af vejbelysning på private fællesveje. 
Alle luftledninger skal graves ned, og ny belysning 
opsættes for grundejernes regning. Vi har ingen 
private fællesveje i Daruplund og Resenlund. 

6-7 Ny bekendtgørelse om parkering. Der er ingen 
ændringer for os. Køretøjer over 3.500 kg må 
stadigvæk kun parkeres mellem kl. 7 og 19. 
Campingvogne må kun parkeres, hvor der er særlig 
afmærkning. 

6-8 Nye regler for lejetab ved ledig lejlighed. Tabet kan 
tages af dispositionsfonden.
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Pkt. 7 Klager 
7-1 Høj musik i blok 7) – Vi har haft møde med beboere i 

2 lejemål. Sagen er lukket. 
7-2 Klage over klub Oasens brugere. Toilet bliver ikke 

rengjort, og der er røg og lugtgener i opgangen på 
grund af åbne døre samt støj. De får en advarsel. 

7-3 Klage over Lundeklubben vedr. tobaksrøg, åbne døre 
til gang og toilet med deraf opståede lugtgener. De 
tilskrives. 

  
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning fra Ældre-Caféen i anledning af deres 15 

års fødselsdag blev afslået. Kan evt. tages op i 
forbindelse med åbningsreception. 

 
 
Næste møde onsdag den 28. februar 2007 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Fastelavn 2007 
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Kattekonger og –dronninger hos børnene. 

De bedst udklædte børn.
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Kattekonge og –dronning hos de voksne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Den bedst udklædte voksen.
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Brøndby Strands Datastue
Datastuen Hanen i 
Ulsøparken er blandt de 
første til at sikre 60+ 
generationen fortrolighed 
med en computer. Det går jo 
hurtigere og hurtigere med 
de yngste generationers 
tilegnelse af forskellige it- og 
kommunikationskompetence
r, og flere og flere offentlige 
og private serviceydelser 
bliver henvist til internettet. 
 
Derfor er det nødvendigt, at 
danske ældre også kan følge 
med i den rivende udvikling, 
der næsten gør denne 
kunnen til en betingelse for 
at kunne henvende sig til 
offentlige myndigheder, eller 
at gå på biblioteket eller til 
lægen uden lange 
telefonventetider. 
 
Det er de frivillige 
instruktører i Ulsøparken, 
der vil sikre, at de ældre får 
det bedste udbytte af 
indlæringsprogrammet. 
Der er 5 moduler, og hvert 
modul varer 3-5 timer at 
gennemgå. Alle de, vi 
allerede har navn og adresse 
på, vil få en direkte 
henvendelse, når vi er klar. 
Andre, der allerede nu er 
interesserede, kan henvende 

sig til beboerrådgiver Anette 
Hestlund, tlf. 43 54 22 75. 
 
Program for marts 2007 
 
Tænd og sluk hold. Start 
tirsdag 6. marts og de næste 
6 tirsdage kl. 13.00 - 16.00, 
for absolut begyndere. - 6 
dage a 3 timer. 
 
Lav dine egne tryksager. 
Start onsdag 7. marts og de 
næste 6 onsdage kl. 13.00 - 
16.00. Det foregår i 
programmet Publisher og 
forudsætter, at du har et 
grundlæggende kendskab til 
at gemme på en computer, 
samt et vist kendskab til 
almindelig tekstbehandling. 
Derudover arbejder vi med 
pdf-filer. - 6 dage a 3 timer. 
 
Word begyndere og lidt 
øvede. Start torsdag 8. 
marts og de næste 6 
torsdage kl. 16.15 - 18.15. 
Word begyndere og lidt øvede 
giver færdigheder i 
tekstbehandlingsprogramme
t Word, samt i at indsætte 
illustrationer og lave 
typografier. Udover Word 
stiftes bekendtskab med det 
gratis billedbehandlings-
program Picasa. 
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For alle hold tilmelding til og 
yderligere oplysninger hos: 
 
Beboerrådgiver Anette 
Hestlund, Tranumparken 1, 
st., 2660 Brøndby Strand 
Telefon: 43 54 22 75 – mail: 
ahestlund@brnet.dk  
 
Ældremobiliseringen blev 
stiftet i 1992 og er et 
samarbejde mellem fem 
ældreorganisationer: 
 
Disse organisationer 
repræsenterer omkring 
1.040 foreninger med ca. 
430.000 medlemmer, som 
alle er 60 år eller mere. 
 
Udover at beskæftige sig 
med ældrepolitiske 

spørgsmål på mange 
niveauer driver 
Ældremobiliseringen en 
række projekter, som f.eks. 
"Ældre hjælper 
ældre/Ældre trives lokalt". 
 
Et delprojekt er datastuerne, 
som startede i 1998, da 
behovet for mere information 
om IT for ældre blev mere 
markant. I dag (ultimo 2006) 
har Ældremobiliseringen 
medvirket ved oprettelse af 
109 datastuer overalt i 
landet. Datastuen HANEN i 
Brøndby Strand er således 
en af 29 i Region 
Hovedstaden. 

  
  

VVaasskkeerriieett  
oommkkrriinngg  ppååsskkee  

 

Torsdag den 5. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Fredag den 6. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Lørdag den 7. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Søndag den 8. april: Lukket 
Mandag den 9. april: Lukket 

 
En glædelig påske fra de blå mænd og 

Afdelingsbestyrelsen 
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TDC Kabel TV 
 
Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, så 
skal du selv ringe til TDC Kabel TV og fejlmelde på telefon: 80 80 40 50 
Mail: fejlservice@tdckabeltv.dk 
Døgnet rundt 
 
Regninger 
Problemer med regninger fra TDC Kabel TV, så kontakt regningsservice 
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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Fredag den 23. marts 2007 afholdes igen et forrygende arrangement med 
Six City Stompers på Brøndby Strand Bibliotek. 
 

Forårssæsonens ungdomsorkester løfter arven efter de midaldrende 
musikere med bravour. 
 

De Seks unge mennesker er alle vokset op med Louis Armstrong og 
spiller en forrygende traditionel jazz med et ungdommeligt islæt. 
 

De har vundet flere priser i Paris og er selv mest stolte af 
”Publikumsprisen”. 
 

Bandet består af Mads Mathias, altsax; Peter Marott, trompet; Peter 
Rosendal, special-basun og klaver; Anders Kähne, banjo; Thorleik 
Mortensen, bas og Frederik Juul, trommer. 
 

Vi danser og hygger os. Årskontingent 140 kr. 
 Entrè for medlemmer før kl. 20 30 kr. 
 Entrè for medlemmer efter kl. 20 50 kr. 
 Gæster – hele aftenen 80 kr.  

  Vi ses i baren. Rimelige priser 
 

Hej Leif 
 

Den 19. marts du fylder år, 
sikken dog at tiden går. 

En "veninde" (een af de mange) 
lykønsker dig mange gange. 

Gid held og lykke må følge dig 
på livets lange landevej. 
Tillykke med de 85 år 

 
Hilsen 

fra K i blok 5 
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Vittigheder 
 
En ældre dame går hen til en lille gammel mand, der 
sidder i en lænestol på sin veranda. Selv om han 
ser udslidt og skrøbelig ud, smiler han alligevel 
tilfreds. 
"Jeg kunne ikke lade være med, at lægge mærke til, hvor glad 
og tilfreds, De ser ud", siger hun, "Hvad er Deres opskrift på 
en glad tilværelse ?" 
"Jo, jeg ryger 3 pakker cigaretter om dagen", siger han og 
vinker med en cigaret "og så drikker jeg en kasse øl om dagen, 
spiser kun junk food og dyrker aldrig motion." 
"Det var dog fantastisk", siger damen, "Hvor gammel er De ?" 
"Seksogtyve" 
 
Lærerinden til Lille Per.. 
- "Hvad laver din far så?" 
- "Han er tryllekunstner." 
- "Interessant. Hvad er hans bedste trick?"  
- "Det er når han saver folk midt over." 
- "Uha! Nå, videre til næste spørgsmål. Har han nogle 
søskende?" 
- "Ja, en halvbror og en halvsøster." 
 
En kvinde fandt en gammel lampe, og da hun gned på den, 
kom en ånd ud og fortalte, at hun kunne få tre ønsker opfyldt.  
Dog advarede ånden om, at hendes mand ville få ti gange 
mere, end hun ønskede. 
Hun: "Jeg vil gerne være den smukkeste kvinde i verden.".  
Ånden: "Husk nu, at din mand får ti gange så meget. Han vil 
blive den smukkeste mand i verden, og alle kvinder vil rende 
efter ham."  
Hun: "Bare gør det."  
Hun: "Mit andet ønske er, at blive den rigeste kvinde i verden."  
Ånden: "Jamen, det vil gøre din mand ti gange rigere end dig."  
Hun: "Pyt med det."  
Ånden: "Hvad er dit sidste ønske?"  
Hun: "Giv mig et meget mildt hjertetilfælde..."
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Vittigheder 
 
 
Blondinens forældre havde besluttet at hun skulle holde ferie 
på en bondegård. 
Da den første uge var gået, kom hendes far på besøg for at se, 
hvordan det gik. Han gik ud i stalden og der sad hans datter 
på en trebenet stol og malkede. 
"Hej far!", sagde hun, "Du er rigtigt nok overrasket over at se 
mig malke, hva'?" 
Faderen kiggede på hende med et tomt blik og sagde: 
"Nok ikke nær så overrasket som tyren der.." 
 
Hun til ham: "Skat, der står i den her bog, at gnavere er nogle 
meget dumme og grådige små dyr - passer det??" 
Han til hende: "Ja, min lille mus!!" 
 
"Lille Ole sidder og spiser fin middag sammen med sin familie. 
Til bords sidder faderens nye chef. 
Pludselig spørger lille Ole: 
"Mor, er det ged vi sidder og spiser?" 
-" GED??? Nej hvordan kan du tro det, lille skat" svarede 
moderen. 
-"Jamen fordi du sagde i dag, at vi skulle have den gamle ged 
til middag!" 
 
- "Tjener! Jeg ville gerne give Dem drikkepenge, men jeg har 
desværre kun en halvtredser." 
- "Det er i orden Hr. - Der er mange der giver meget mindre." 
 
Hanefar står og skælder en ung hane ud. Mellem dem ligger 
der et knust æg. 
- Er det dig, der har knaldet min datter, kagler hanefar. 
 
For at andre kan se en kvindes værdi i en mandsdomineret 
verden, skal hun klare sig mindst dobbelt så godt som en 
mand! 
- Heldigvis er det ikke så svært!



 26

Vittigheder 
 

To Århusianske venner gik på et jernbane-spor, da den ene 
siger: Synes du ikke det er en lang trappe vi går på? 
Den anden svarer efter lidt betænkningstid: Jo men det er ikke 
det værste med hvor lang den er, de skulle bare ikke have 
placeret gelænderet så langt nede! 
 
En landmand hørte et brag ude fra vejen og skyndte sig ud for 
at se hvad der var sket. 
Derude så han nabogårdens knægt stå ved siden af en væltet 
traktor. 
- "Hej knægt. Kom ind hos os og få en bid mad, så skal jeg nok 
hjælpe dig med traktoren bagefter." 
- "Det er pænt af dig, men jeg tror ikke jeg må for min far." 
- "Selvfølgelig må du det - kom nu." 
- "Hmmm...ok....Men jeg tror altså ikke far bliver glad." 
Efter et godt måltid mad sagde knægten:  
- "Tak for mad. Det var dejligt. Men jeg har på 
fornemmelsen at min far bliver godt sur over det." 
- "Slap nu af. Hvorfor skulle han dog det. Hvor er han for 
resten henne?" 
- "Han ligger under traktoren." 
 
Hvorfor mon fårene går så dårligt? 
- Jo, de var lam som små.  
 
Det er min mand, det er galt med, sagde kvinden til 
psykiatrikeren, han tror, at han er en høne! 
- Nu har jeg aldrig hørt så galt, sagde han, hvorfor er de ikke 
kommet herhen med ham noget før? 
- Nej, for vi kan virkelig ikke undvære æggene! 
 
- Jeg vil gerne have noget arsenik til min svigermor? 
- Har De recept? 
- Nej, men jeg har et billede af hende! 
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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 

pensionister. 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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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 2007 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 

Daniel Nielsen 
Daruplund 61, 3. tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv 

 
3. præmie / 20 kr. 

Mia Due 
Daruplund 59, 2.tv. 

 
Løsning: 
 
Otto har 2 rækker 
Tallet 68 mangler i række 3 

 
Tillykke til vinderne 

 
Præmierne kan afhentes på 

afdelingskontoret i 
åbningstiden, tirsdag i lige 
uger, mellem kl. 18 – 19. 

 
Præmierne skal være 

afhentet inden 1½ måned. 

Voksensiden 
Præmierne 

Februar 2007 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Niels H. Pedersen 

Daruplund 67, 2. tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
B. Schmidt 

Daruplund 23, 1. 
 

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 1 – 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 
opståede skader uden for 
nor-mal arbejdstid, samt 
lørdag/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 

rekvireres 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 

banke på søn- og 
helligdage! 

 
Maskiner kan lejes på 
varmemesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af 
afdelingsbestyrelsen 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 
Lisbeth Nechard 

 

Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må 
ikke anbringes i indgangspartier og i 

opgange!!! 
--------------------------------------------------------------------- 

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 
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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 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok
7 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok
10 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok
7 

Klub Venner 
Dragan Stojanovic 
D. 45 

Blok
11 

Aktiv 31 
Tina Lundquist 
D. 27 

Blok
7 

Klub 89 
Niels Husum 
D. 15 

Blok
11 

Motionsklubben 
Jes Dambmann 
R. 4 

Blok
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok
12 

Lundeklubben 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok
8 

Natteravnene 
D.63 

Blok
12 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok
8 

Hobbyklubben 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok
13 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok
9 

Lundens 
Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok
16 

Ældre-Caféen –– Blok 5 – D. 21 
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: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
Mobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.net 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Ahrens, Resenlund 6, 3.tv 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Varmemester: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:30- 18:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Fax 43 53 59 51 

Mail: varmemesteren@lundens.net 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




