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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 
 
 
 
 
  

 

Redaktørens side 
 
 

Så er vi nået halvvejs i årets blade. Velkommen til blad nr. 5. 
 
Her er lidt af hvert denne gang. Se, om ikke nogle af arrange-
menterne passer lige til jeres familie. 
 
Tak til alle der har sendt læserbreve, annoncer mm. 
 
God fornøjelse med dette nummer. 
 
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 6. juni kl. 16.00 
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Johns klumme 
Helhedsplanen ”Herfra og vi-
dere” for Brøndby Strand er 
nu blevet behandlet i Kom-
munalbestyrelsen og god-
kendt til indsendelse til 
Landsbyggefonden. I marts 
måned kom der en ekstrabe-
villing på ca. 4 mil., så den 
samlede bevilling er på ca. 
15,3 mil. Brøndby Kommune 
medfinansierer ca. 7,2 mil. 
og boligorganisationerne 
ca.1,2 mil. Der er et samlet 
budget for de næste 4 år på 
24, 8 mil. 
 
Vores egen helhedsplan for 
renovering arbejdes der også 
med, og den skal være fær-
dig inden sommerferien. Når 
vi får en udmelding fra 
Landsbyggefonden, så vil der 
blive orienteret nærmere. 
 
Vores hidtidige beboerrådgi-
ver Anette Hestlund er fra-
trådt og er nu i det nye pro-
jekt ”Herfra og videre”. Som 
ny beboerrådgiver har De 9 
her pr. 1. maj ansat Marian-
ne Vittrup, der kommer fra 
en lignende stilling i Hundi-
ge. Vi byder velkommen til 
Marianne. 
 
Der har i den senere tid væ-
ret nogle beboere, der har 

taget det lidt let at holde de-
res hunde i snor. Vi kan kun 
opfordre til at man overhol-
der Lundens husorden. 
Her er et uddrag af reglerne: 
 
”Husdyr må ikke være til 
gene og irritation for andre 
beboere. 
Det er strengt forbudt at lade 
husdyr besørge inden for 
bebyggelsens område. Hvis 
der trods dette skulle ske et 
uheld, er ejeren uopholdelig 
pligtig til omgående at fjerne 
"uheldet" ved evt. at benytte 
de dertil beregnede poser, 
som alle beboere kan få 
gratis udleveret på 
varmemesterens kontor og på 
afdelingsbesty-relsens kontor 
i kontortiden. 
Husdyr skal holdes i snor 
ved færdsel inden for 
bebyggel-sens område. 
Det er den registrerede ejer, 
der bærer det fulde ansvar 
for dyret og dets færden. 
Ved anskaffelse af et nyt 
husdyr skal ny tilladelse 
søges. 
Tilladelse skal indhentes 
senest 4 uger efter 
anskaffelse/indflytning.” 
 
Vi har her i april/maj måned 
manglet en del lys på veje og 
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stier i Lunden. Selv om det 
flere gange er anmeldt til 
DONG, så har det taget små 
3 uger før pærerne er blevet 
udskiftet. Men nu skulle der 
gerne være lys over det hele. 
Hvis nogle beboere ser, at 
der mangler lys, så kontakt 
DONG på   72 10 20 30 eller 
vores varmemester. 
 
Vi har også oplevet at en del 
beboere, der cykler på forto-
vet. Der er en del færden af 
bl.a. børn, så det er altså 
forbudt at cykle på fortovet, 
og det beder jeg beboerne re-
spektere. 
 
Mange hilsener 
John 
  

 
 
 
 
 

Selskabslokaler 
 
Kontortid i selskabslokaler i 
maj er som følger: 
 
7/5 lukket 

14/5 normal kontortid 

21/5 lukket 

28/5 lukket 

 
 
 
Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
hvis den er skrevet 
af Jytte. 

 

Jytte D.9,2.mf. 
Tlf.:43544312 

Mail: jytte.hansen@lundens.net 
 

 
  
 
 
 

 

TV2 Sport 
Konkurrencerådet har givet 
TV 2 og MTG (der bl.a. ejer 
TV3 og TV3+) grønt lys til at 
gå i luften med den nye fæl-
les sportskanal, TV 2 Sport. 
 

TV 2 Sport på TDC Kabel 
TV? 
TDC Kabel TV har endnu ik-
ke en distributionsaftale 
med TV 2 Sport, men der er 
indgået en midlertidig aftale, 
mens man forhandler med 
TV 2 Sport. Viasat og TV 2 
har valgt at stoppe Viasat 
Sport 1, og i stedet sender 
TV 2 Sport på kanal K63 – 
frekvens 807.25. 
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Store Legedag i Brøndby Strand,  
søndag den 13. maj 2007. 

Lad det være sagt. Det er ikke nogen nem opgave 
at stable dette store arrangement på benene år 
efter år. Ikke desto mindre er det nu 14´ende gang 
i træk, at Brøndbys engagerede beboere, forenin-
ger og institutioner lægger tid og kræfter i 
forberedelserne og gennemførslen af dette 
arrangement. 
 

Store Legedag vil igen bugne af mange forskellige 
aktiviteter, så der er noget for alle: børn, voksne, 
unge og gamle - hvad enten man vil deltage aktivt 

eller bare kigge med. 
 

I bedste Store Legedagsstil, vil der være mulighed for at lære selv-
forsvar, klatre, male, spise lækre pandekager og snobrød, få kastet 
en flødebolle i hovedet, danse linedans, lege middelalderlege, delta-
ge i orienteringsløb, hygge i caféområdet og meget mere 
Derudover kommer Vestegnens brandvæsen. Som altid vil de ryste 
et par overraskelser ud af ærmet. Men mon ikke de også vil vise 
hvad der kan gå galt i vores nærmeste omgivelser og hvordan ild og 
ulykker opstår - og hvad vi som almindelige mennesker kan og skal 
gøre ved det. 
 

Hvis køerne til aktiviteterne bliver for lange, kan ventetiden bruges 
på at klatre højt op i den nye aktivitet ”Himmelbjerget”, hoppe i ela-
stik-trampolinen, køre en tur med det lille tog ”Futte”, kravle gen-
nem en kæmpe aktivitetsbane, svinge en tur på karrusellen eller 
hyggehoppe i nogle af hoppeborgene sammen med de andre hujen-
de og legende børn. 
 

Store Legedag skaber tillige rammerne for kommunens foreninger, 
så de kan præsentere deres aktivitet og skabe kontakter til nye 
medlemmer. Derudover opdages altid nye samarbejdspartnere på 
tværs af foreningsstrukturer. Dette nære samarbejde foreningerne 
imellem skaber tillidsfulde bekendtskaber som med årene kun har 
vokset sig stærkere. 
 

I caféområdet kan man få stillet sulten og tørsten og få sig en til-
trængt pause fra alle aktiviteterne. 
Al henvendelse vedrørende Store Legedag kan rettes til Fritidsvejle-
der Ruzica Kukolj, tlf. 43282821.
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Bil uden plader kan koste boligen 
 
”Du mister din bolig, hvis du 
igen lader en bil uden plader 
stå på afdelingens parke-
ringspladser”. Sådan lød af-
gørelsen fra Beboerklage-
nævnet i en sag, der for nylig 
er afsluttet. ”Dommen” var 
afslutningen på en længere 
sag, der har kørt, og den be-
tyder i praksis, at man kan 
ophæve et lejemål, hvis be-
boeren ikke fjerner sin 
skrotbil, når man beder ham 
om det. Kort og godt. 
 
Alle vore parkeringspladser 
er omfattet af politivedtæg-
ten, og i henhold til denne 
må biler uden plader, traile-
re, campingvogne m.v. ikke 
parkeres i mere end 12 ti-
mer. Nedenstående er ud-
drag af politivedtægten. 
 
§ 6. Påhængsredskab (her-
under campingvogne), trak-
torer, motorredskaber, fra-
koblede påhængs- og sætte-
vogne, samt havarerede eller 
ubrugbare køretøjer må ikke 
parkeres på vej (dvs. vej, ga-
de eller plads, herunder par-
keringsplads) i mere end 12 
timer. 
 
 

 
Fast procedure om 
skrotbiler 
Vi ser jævnligt biler uden 
plader rundt om på vore 
parkeringspladser. De duk-
ker op, når KaSelKeld skal 
have nye stumper til Ka-
det’en. Så synes han det er 
billigere at købe et helt vrag 
til reservedele. Eller når ru-
dekuverten fra Motorkonto-
ret er ”blevet væk”, og politi-
et kommer og henter plader-
ne. 
 
Når sådan en bil dukker op, 
registrerer vi den, og beder 
ejeren om at fjerne den, hvis 
vi ved, hvem det er. Kender 
vi ham ikke, bliver bilen an-
meldt til Brøndby Kommune. 
Er den lidt værd, tager 
Brøndby Kommune den med 
sig som hittegods. Er den ik-
ke noget værd, kaldes den 
”affald” og skal derfor fjer-
nes. Brøndby Kommune får 
en skrothandler til at fjerne 
den og får samtidig oplys-
ninger om den seneste ejer. 
Så ved man hvor regningen 
skal sendes hen. 

 

John Frimann 
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HVOR ER DET 
DEJLIGT, 
at se så mange børn og unge 
mennesker på den fine store 
legeplads vi har fået MEN, 
MEN, MEN kunne I ikke 
smide jeres affald i affalds-
bøtten og ikke på græsset og 
andre steder, det ser så 
grimt ud, og når det første 
stykke papir eller plastflaske 
er kastet, så føler alle at de 
kan gøre det samme. 
 

Med venlig hilsen 
og god sommer 

 
Ulla Kristensen 

Resenlund 8 
 
 
 
 
 

Ældre-Cafeen 
 

Ældre-Cafeen vil gerne tak-
ke de beboere, som mødte op 
til vores reception i forbin-
delse med vore nye lokaler. 
Desuden takker vi vore 
sponsorer, som har gjort en 
flot indsats til gavn for vore 
ældre beboere. Alt i alt en 
rigtig dejlig dag, for det er 
dejligt at se, der er mange 
der er socialt engageret. 
 

Hilsen 
Ældre-Cafeen 
Bestyrelsen 

 
 
 
 

 
 

V a s k e r i e t 
 

Vaskeriet er lukket 2. pinsedag 
mandag den 28. maj 2007 
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Hunde i snor 
 

Der er desværre nogle be-
boere, der har glemt Hus-
dyrreglementet. 
 
Der står bl.a., at hunde på 
Lundens område skal fø-
res i snor. 
 
Vi må derfor opfordre be-
boerne til, at overholde 
Husdyrreglementet. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Kære beboere i Lunden 
 
Se nu nærmer sig tiden for 
der skal brændes ”hekse” af, 
og vi må indrømme vi har 
haft en del kandidater oppe i 
den billige ende af Lun-
den(dvs. blok 1 og 2). 
 
Derfor har klubberne Aktivi-
tetsklubben og Tømmer-
mændene besluttet, det kræ-
ver en aktiv handling. 
 
Vi har nu efter meget nøje 
votering udvalgt 2 hekse (vi 
nævner ingen navne af hen-
syn til redaktionens sikker-
hed), men tro mig de bliver 
brændt. 
 
Oooooooog, når man skal 
brænde hekse af, kræver det 
styrke. 
 
Derfor har de 2 ovennævnte 
klubber ligeledes besluttet, 
at for den sluttede skare i 
disse 2 klubber, Tømmer-
mændene og Aktivitetsklub-
ben, vil man den pågælden-
de dag klokken 16.30, svide 
et lille svin på en grill og lave 
noget tilbehør samt sørge 
for, at ganen kan blive fug-
tet. 
 
 

Dette arrangement vil foregå 
foran blok 2 ved altansiden. 
For ikke at komme i unåde 
hos de øvrige beboere i blok 
1 og 2, vil der være mulighed 
for disse beboere, ved hen-
vendelse i en af de 2 klubber 
inden den 13.06.2007, at fo-
respørge på arrangementet 
og høre hvad der sker den 
pågældende dag samt even-
tuelt høre om der skulle væ-
re en enkelt ledig plads så de 
kan deltage i dette fantasti-
ske arrangement. 
 
Vi kan på forhånd ikke ga-
rantere en ledig plads, da 
tilmeldingen fra de 2 blokke 
samt klubberne har været 
ekstremt overvældende. 
 
Vi vil dog som et ”plaster” på 
såret tilbyde de forsmåede 
beboere fra blok 1 og 2 samt 
øvrige beboere i Lunden, at 
de senere på aftenen, kan 
tilse arrangementet og til 
meget rimelige blokpriser 
kan købe øl og vand samt en 
tår heksebryg. 
 

Med venlig hilsen 
Aktivitetsklubben og 
Tømmermændene.
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

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

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

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 6. juni klokken 16:00. 
 

 
Navn: _____________________Adresse:_____________________________ 
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Ny Genbrugsbutik 
Mandag d. 16. april åbnede Røde Kors i samarbejde med De 9 
en ny Genbrugsbutik i Ulsøparken 6, st. 
 
På nuværende tidspunkt, har redaktionen ingen oplysninger 
om åbningstider mm. 
 
En del af overskuddet går til Børnenes Rejsebureau. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Fredag 8. juni KulturWeekend i Brøndby Strand 
Surprise Jazzband (orkesteret kendes endnu ikke). Gratis ad-
gang. 
 
 
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. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 4/2007 

tirsdag den 20. marts 2007 
 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, Kenneth 

Due, Finn Nielsen, Mogens Nielsen, Jon Terkildsen, Dan 
Wiinblad 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. 
1-3 Forretningsorden for bestyrelsen blev gennemgået og god-

kendt. 
1-4 Konstituering blev foretaget. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Ejendomsvurdering – kraftig stigning. Vi skal betale ca. kr. 

88.000 mere i 2007 end beregnet og yderligere ca. kr. 
32.000 i 2008. 

 Vurderingsskema fastslog, at ejendommen helt igennem er 
af almindelig bygningsmæssig kvalitet m.m., hvilket vi fin-
der en smule urimeligt, eftersom vi skal til at renovere for 
mange mio. kr. 

 Der vil derfor blive gjort indsigelse. Bestyrelsen er enige i, 
at vi er nødt til at hæve huslejen pr. 1. juli 2007. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 6. marts 2006 blev gennemgået. 
3-2 Kontorvagt den 20. marts 2006. 
 Beboer havde fået nedtaget telefon og Internet ved en mis-

forståelse. Det skulle kun have været Internettet. 
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3-3 Kontorvagt den 3. april 2006: John 
 Kontorvagt den 17. april 2006: Glenda 
 Kontorvagt den 1. maj 2006: Preben 
 Kontorvagt den 15. maj 2006: Kenneth 
 Kontorvagt den 29. maj 2006: Birthe 
 Kontorvagt den 12. juni 2006: Glenda 
 Kontorvagt den 26. juni 2006: Finn 
3-4 Sager fra Akut-telefonen 
 Beboer i blok 11 havde fået vand ned af væggen/loftet. 

Havde selv kontaktet Falck. 
 Beboer i blok 8 havde fået vand ned fra loftet grundet for-

stoppet afløb hos overbo. 
 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
 Intet 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Afdelingsmøde den 13. marts 2007 forløb regelmæssigt. 

Referat forelå. Referatet sendt til Lejerbo. 
5-2 Forslag til mødedatoer blev gennemgået og revideret. 
5-3 Habilitetsskema for bestyrelsen blev uddelt til de to nyvalg-

te. 
5-4 Forslag til Indflyttermøde den 24. april 2007 blev vedtaget. 
5-5 Blomsterdag lørdag den 12. maj 2007 fra kl. 12 – 14. 
5-6 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby afholdes den 

28. marts. Der er ikke indkommet forslag. Der skal ske ny-
valg til næstformandsposten. Det foreslås at Poul Erik 
Traulsen og Asmus Sørensen bytter plads. 

5-7 Referat fra Lejerbo Brøndby B-møde 19/2 drejede sig pri-
mært om byggeri af det kommende Seniorbofællesskab i 
Brøndby Strand. Der er problemer i Byggebranchen med at 
overholde Regeringens Rammeaftaler. Sagen udsættes mu-
ligvis, idet man håber på kommunens velvilje til at beholde 
grunden.
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5-8 Antal beboere i Lunden og Brøndby Strand: Antallet i Lun-
den er gået ned med 21 personer. Formentlig fordi børnene 
flytter hjemmefra eller sådan noget. 

5-9 Referat fra De 9 møde den 12. mar. 2007. 
 Genbrugsen Røde Kors flytter til Ulsøparken 6: Lejekon-

trakt og samarbejdsaftale er kommet på plads. 
 Kommunen har fået en ny mailadresse til registrering af 

problemer med tømning af  papir/flaskecontainere: 
affald@brondby.dk eller tlf. 43 28 24 25. 

 Ansættelse af ny beboerrådgiver, da Anette Hestlund er 
overgået til Kvarterløftsekretariatet på Rådhuset. 

 Kulturhusbyggeriet er så småt ved at være på plads, så 
man forventer snart at kunne gå i gang med byggeriet. 

5-10 Orienterende fælles beboermøde vedr. INFO Landsbygge-
fonden 2007 blev taget til efterretning. 

5-11 Referat fra BR møde den 12. marts 2007. 
 Tur til Legoland den 2. juni vil blive annonceret i Lundex-

pressen. 
 Koloni den 30.7. til 3.8. 2007. 17 tilmeldte familier. Der er 

plads til 19 familier. 
5-12 Invitation til Imagekursus 5 x 2 timers kursusforløb 5 

torsdage fra den 12. april 2007 for at sætte fokus på 
Brøndby Strands image. 

5-13 Invitation til BL 9. kreds møde torsdag den 12. april 2007. 
 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Forsikringer i lokaler. John bemyndiges til at aftale, hvor 

stor forsikringssummen skal være i Bestyrelsens lokaler 
evt. efter besigtigelse. 

6-2 Akut-telefonen. Liste over de aftalte uger. 
6-3 Brøndby Fjernvarme – arbejde på veksler. Kompetencegi-

vende kursus ønskes af varmemesteren. Der arbejdes på 
det. 

6-4 Kalk i cisternedelen. Preben havde ønsket punktet optaget 
på dagsordenen. 
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 Varmemesteren meddelte, at der er tilkald fra 5 – 10 bebo-
ere om ugen vedr. toiletter, der løber. Svømmer tages op til 
afkalkning og erstattes med ny eller afkalket svømmer. 
Folk er gennemgående flinke til at ringe, når deres toiletter 
løber. 

6-5 Status på forskønnelse af hjørne ved R.6. Preben sender 
tegninger til Mogens. 

6-6 Affald barnevognsrummet i D.1.  
 Der er sendt breve ud til beboerne i D. 1 om at fjerne auto-

stole, affald, kælke m.m. inden uge 13, hvor det ellers vil 
blive skrottet. 

6-7 Service på legepladser overgår eventuelt til kommunens 
Tekniske forvaltning. 

6-8 Grønt regnskab 2006 blev gennemgået. 
6-9 Prisregulering på trapperengøring er varslet fra Rengø-

ringsfirmaet uden prisreguleringsprocent og uden tidster-
min. John har skrevet til firmaet om, at vi er nødsaget til at 
vide prisstigningerne, inden de træder i kraft. 

6-10 Orientering om boligindretning – kommunen. Der er givet 
en generel tilladelse i forbindelse med boligindretninger for 
handicappede. 

 
Pkt. 7 Klager 
 Intet  
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Fortsat behandling af ansøgning fra Ældre-caféen. Regn-

skab m.m. var fremsendt, og det ønskede beløb blev bevil-
get til Åbent-Hus arrangement den 28. april og jubilæums-
fest den 8. maj. 

 
Næste møde tirsdag den 3. maj 2007. 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 



 17

Beboerdemokratiet trådt under fode. 
 

I Danmark har man i gene-
rationer kæmpet for demo-
kratiet, dette fungerer også 
upåklageligt de fleste steder. 
 

Beboerdemokratiet er ligele-
des en vigtig faktor i det 
Danske samfund, her kæm-
per frivillige beboervalgte 
uden at få en krone for det, 
som er vores rettigheder. 
 

Man skal have stor respekt 
for disse mennesker der of-
rer deres fritid på det formål 
at hjælpe andre Beboere, så-
ledes de får fair behandling, 
og huslejen bliver holdt i ave 
samt de sørger for, at bebo-
erne trives i nærområdet 
med diverse klubfaciliteter 
mm. Jævnfør det som den 
administrerende Direktør for 
Lejerbo i Danmark Palle 
Adamsen slår til lyd for i 
bladet lejlighedsvis. 
 

Det man skal passe på med 
når man er valgt af sine 
medbeboere, at det ikke sti-
ger en til hovedet og Man vil 
til at køre en afdeling som sit 
eget Kongerige med sine per-
sonlige riddere. 
 

Hvis man anlægger denne 

strategi, holder man kun en 
vis tid indtil de beboere som 
normalt ikke deltager i be-
slutningsprocessen dvs, af-
delingsmøder, får nok og 
stiller op og modsiger denne 
selvbestaldede (Konge) og 
vælter ham tronen. 
 

Grunden til dette indlæg er 
et nyligt afholdt beboermøde 
i afdeling 157 i Brøndby 
Strand hvor beboerdemokra-
tiet blev sat under sin hidtil 
største prøvelse ved at "Kon-
gen" proklamerede at man 
ikke ønskede en vis beboer i 
bestyrelsen som suppleant. 
Denne proklamation udtalt 
af "Kongen" inden afstem-
ningen var begyndt, dette 
syntes ikke særlig heldigt set 
i lyset af 39 lejemål overhør-
te dette. Essensen i denne 
skrivelse er følgende: man 
skal altid huske, hvor man 
kommer fra og at man ikke 
er mere end hvad andre gør 
en ti1. Endvidere kan det op-
lyses at 39 lejemål ud af ca. 
312 dårligt nok kan skrabe 
12% medhold sammen. 
 

Med venlig hilsen 
Erik Ilsvard
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Læserbrev:
Jeg bliver så  trist, når jeg om 
morgenen står op. Man kigger 
på en anden blok, men dette 
syn kan jo ikke være anderle-
des , eller kan det. 
 

Meget ville hjælpe på det, hvis 
folk havde noget pænt at hæn-
ge for deres vinduer, og ikke 
mindst bare nogenlunde ens. 
 

Der er gardiner og rullegardi-
ner, der ligner noget af et si-
gøjner kvarter i havsnød. 
Det værste er dog, når der bli-
ver hængt lagner og tæpper op. 
 

Jeg ved, at persienner ikke ko-
ster mange penge. 
Hvis dem der flytter ind, ikke 

har råd, ja så er der jo ikke 
noget at gøre ved det. 
Men en ting: man kan da sørge 
for, at der er rullet nogenlunde 
ens op eller for den sag skyld 
ned. 
 

Måske skulle man fra besty-
relsens side, gøre det til 
standard ved indflytning , at 
der bare er ens billige hvide 
persienner oppe. 
 

Det skulle jo nødig komme til 
at se ud , som nogle højhuse 
på den anden side. 
 

Connie Kracht 
D 49 

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 regnings-
service 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 
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Tilmeldingsblanket kan fås på afdelingskontoret eller gå 
online på www.aplus.dk 
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Brug ”Lundeexpressen” 
 
Når ”Lundexpressen” kommer ind af døren, er det altid rart at 
se, om der denne gang skulle være nogle almene nyheder fra 
Lunden. Efter gennemlæsning gemmer vi altid nummeret til 
næste blad udkommer. Tænk, hvis der skulle opstå et eller 
andet, så er det jo altid rart at kunne slå op og finde telefon-
numre på dit eller dat – det kan være varmemesteren, akut-
nummer, åbningstider for vaskeri, Aplus Kundeservice m.m. – 
og så er der jo også rubrikken med ”Opståede skader”. Virkelig 
et godt opslagsværk. 
 
Stor bliver forbavselsen så over, at man som beboer kontakter 
Akut-telefonen, når f.eks. der bliver strømafbrydelse som nu 
lørdag den 24. marts. Selvfølgelig kan det være irriterende at 
skulle svare på det samme igen og igen. Vi skulle have gæster 
og var ved at gøre klar til bl.a. bagte kartofler, så vi havde da 
en vis interesse i at vide, hvornår strømmen kom igen. Dette 
fik vi svar på og tænkte ikke mere på det. 
 
Så kommer bladet for april, hvor formanden skriver om den 
pågældende dag og gør opmærksom på, at alle opkaldene til 
akut-nummeret kunne være sparet ved blot at ringe til DONG. 
God idé. Havde DONGs nummer været nævnt i ”Lundeexpres-
sen”, havde vi sikkert også gjort det. Men nej, dette nummer 
mangler i telefonlisten, hvorfor det havde været en udmærket 
ting at få det nævnt i forbindelse med revselsen omkring pro-
blemet. 
 
Bestyrelsesarbejde har altid været en ting, nogle mennesker 
har været meget interesseret i – andre vil helst være fri – men 
når vi den ene gang efter den anden ser de samme personer 
være utrolig glade for genvalg, kan man jo ikke forestille sig 
andet, end de valgte må have en stor interesse i arbejdet med 
alle dets plusser og minusser. Så er det for os beboere mindre 
interessant, om der ydes betaling for indsatsen eller ej. 
 
Povl-Anker Pedersen, Daruplund 3  2.tv.
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Svar til Povl-Anker Pedersen 
 
Det er altid rart, at der er nogen der læser Lundexpressen, og 
bruger bladet. Jeg må jo indrømme at DONGs nr. ikke står i 
Lundexpressen, og det skal vi nok få sat ind. Men når det er 
sagt, så har NESA/DONG sendt flere breve ud det sidste års 
tid med bl.a. labels med telefonnummeret. 
 
Det kan da godt være, at det for nogle beboere er uinteressant 
om afdelingsbestyrelsen får et honorar, men der er nogle bebo-
ere har den opfattelse, at afdelingsbestyrelsen får et stort ho-
norar for at side i bestyrelsen og at bestyrelsesmedlemmerne 
skal stå til rådighed 24 timer i døgnet. 
 
Med venlig hilsen 
John Frimann 

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

Vittigheder 

 
 
2 bilister er kørt sammen. 
"Hvis skyld var det?", spurgte betjenten. 
"Det ved jeg ikke", svarede den ene, "Jeg kiggede til den anden 
side". 
 
Er æggene friske?" spurgte damen på torvet. 
"Friske?" lød svaret, "de er så friske, at hønen ikke engang er 
begyndt at savne dem endnu." 
 
Moderen: Hvor tit har jeg ikke sagt til dig, at du ikke må 
komme for sent til middag? 
Drengen: Det kan jeg ikke huske. Jeg troede faktisk, at det var 
noget, du selv holdt regnskab med. 
 
Red Barnet har lige haft ringet og spurgt om vi vil tage et ne-
gerbarn til jul?  
- Jeg synes det er svært... Vi plejer jo at få and! 
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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 

 
 
 

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 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 kl. 13.00 - 17.00 i: 
Daruplund 19 – 21 (indgang altansiden) 

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

men der er plads til mange flere endnu. 

Så kig ind en torsdag. 

 

Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimelige 
priser. Det månedlige kontingent er kr. 25,00  

 

 

 

 

 

Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost. 

Der er mulighed for IKKE RYGER-lokale. 
 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås 
hos formanden: Inger Simonsen 
på tlf.nr.: 43 54 23 78 eller 
mail: ims@lundens.net 
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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 2007 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Luca Bostrup 

Daruplund 35, 3.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2.tv 
 

3. præmie / 20 kr. 
Alexander Aastradsen 
Daruplund 41, 1.tv. 

 
Løsning: 
 

Cykeltur 
 
 
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 2007 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Iris Forslund 

Daruplund 49, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
J. Truesen 

Daruplund 41, 2. 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 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 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 
 

DONG 
(manglende lys) 
tlf. 72 10 20 30 

 
Falck 

(ved vandskade mm.) 
Tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 20 13 51 90 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res 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 
Lisbeth Nechard 

 

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

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

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



 

Lundens Klubber 
 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok
1 

Gør det selv klubben 
Grete Christensen 
D. 45 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok
3 

Hyggestuen 
Henning Maj 
D. 35 

Blok
10 

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: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.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 
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