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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 

 



  

 
 
 
 
 
  

 

Redaktørens side 

Så blev det endelig sommer og ferien står for døren. Lige for 
øjeblikket, lover de jo fint vejr. 
Jeg vil ønske alle Lundexpressens læsere, en rigtig god som-
mer. På gensyn i september nummeret. 
 
Husk, at vi sælger billetter til BonBon-Land. Se side 9. 
 
Tak til alle der har sendt læserbreve, løsninger, annoncer mm. 
 
God fornøjelse med dette sommernummer. 
 
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 5. september kl. 16.00 
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Johns klumme 
Den årlige tur til BonBon-
Land bliver lørdag den 25. 
august 2007, med afgang fra 
Resenlund 14 kl. 9:00. I den 
forbindelse er der salg af bil-
letter fra afdelingskontoret. 
Se side 9. 
 
Omkring helhedsplanen om 
renoveringen i Daruplund/-
Resenlund, skal vores byg-
geudvalg holde møde med 
vores rådgivere, i slutningen 
af juni måned. 
 
I sidste nr. havde Connie 
Kracht et indlæg om ”gardi-
ner” hos nogle beboere. I 
dette nr. er der to indlæg om 
emnet. Redaktionen har ikke 
censur, så det kan godt være 
at nogle mener, at det er 
spild af spalteplads, men vi 
lader de beboere komme til 
orde som har noget på hjer-
tet. 
 
Så for øvrigt er det afde-
lingsbestyrelsens holdning, 
at det ikke ser videre pænt 
ud at hænge halve lagner, el-
ler tæpper op i et vindue. 
Derfor må vi selvfølgelig op-
fordre beboerne til, at have 
pæne gardiner eller persien-
ner i vinduerne. 
 

Afdelingsbestyrelsen har fået 
en henvendelse omkring pro-
blemer med kamphunde. På 
det kommende bestyrelses-
møde skal bestyrelsen bl.a. 
drøfte, om man vil foreslå på 
det kommende afdelingsmø-
de, at kamphunde i Lunden 
bliver forbudt. 
 
Husk her i sommertiden, at 
det ikke er sikkert at din na-
bo, eller genbo er vild med 
diskomusik, der drøner ud 
over bebyggelsen. Dæmp dit 
stereoanlæg bare lidt ned – 
sig det også til børnene – 
hvis de er alene hjemme om 
eftermiddagen. Husk på, vi 
skal ha’ det rart alle sam-
men, og især med hinanden. 
 
Afdelingskontoret holder 
sommerferie i juli og august 
måned. Vi er klar igen tirs-
dag den 4. september. Øn-
sker du kontakt til bestyrel-
sen og det er meget 
vigtigt, så ring på akut-
telefonen: 
mobil 60 63 99 53 
 
Alle i Lunden ønskes 
en rigtig god sommer 
 

Mange hilsener, John 
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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 
 

 
  

 
 

 
Selskabslokalerne 

 
Sidste kontorvagt inden 

sommerferien er: 
mandag den 18. juni 

og første kontorvagt efter fe-
rien er: mandag den 20. au-

gust 2007. 
 

Hilsen Glenda 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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. 
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Hygge på altanen 
 
Nu kommer de dejlige efter-
middage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på altanen 
og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo er vild med diskomu-
sik, der drøner ud over be-
byggelsen. 
 
Dæmp dit stereoanlæg bare 

lidt ned – sig det også til 
børnene – hvis de er alene 
hjemme om eftermiddagen. 
Husk på, vi skal ha’ det rart 
alle sammen, og især med 
hinanden. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 

 
Luftning af dyner og tæpper 
 
I denne dejlige forårs tid, 
hvor alle får lyst til at færdes 
ude, har det desværre igen 
vist sig, at ikke alle helt for-
står det ordensreglement 
som beboerne/bebyggelsen 
er underlagt. 
 
Det er ofte, via Lundexpres-
sen, blevet præciseret at ud-
luftning af dyner og andet 
ikke skal foregå ud over al-
tankanten til gene for de øv-
rige beboere.  
 
Samme forhold gælder for 
tæpper der er hængt til ud-
luftning over 
 

plankeværket ud til parke-
ringspladsen. 
 
Det er muligt at nogle lejere 
selv er glade for sine tæpper, 
men derfor skal disse da ik-
ke fremvises for alle øvrige 
beboere i området ! 
 
Afdelingsbestyrelsen håber 
beboerne vil rette sig efter 
ovenstående således, at alle 
kan færdes i Lunden uden at 
skulle betragte diverse op-
hængte tæpper. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Altankonkurrence år 2007 
 
Vi vil igen i år traditionen tro 
holde en altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 
I juli/august måned vil 
dommerkomiteen gå rundt i 
Lunden og finde de tre flot-
teste altaner, ligesom der vil 
være nogle trøstpræmier. 
 
Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 

Medio august vil præmie-
vinderne blive inviteret til en 
forfriskning på afdelings-
kontoret samt til uddeling af 
præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 

 

 
Blomstermarked 
 

Atter havde vi et flot blom-
stermarked. Vi havde mulig-
hed for at være ved afde-
lingskontoret. 
 
Vores blomsterudvalg klare-
de det flot, men man brugte 
også en del timer lørdag 
morgen på at fordele blom-
ster bestillingerne. Palle, der 
havde stået for indkøbene på 
torvet, havde fundet nogle 
flotte blomster. Der var dog 
kun 28 bestillinger. 
 

 
Der var lidt blomster i over-
skud, som Palle fik solgt an-
dre steder. Der var et over-
skud på kr. 2.757,50 på 
blomstersalget, som over-
drages til Børnefestkomité-
en. En stor tak skal lyde til 
blomsterudvalget for indsat-
sen. 
 
John Fri-
mann 
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Husdyr i Lunden 
Vi har i den sidste tid fået en 
del nye lejere. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, 
at man skal have tilladelse 
fra afdelingen til at have een 
firbenet ven i lejligheden. 
 
Denne tilladelse skal være 
afdelingen i hænde, senest 4 
uger efter indflytningen/an-
skaffelsen. Man kan afhente 
skema om ansøgning af 
husdyr på afdelingskontoret 
- tirsdag i lige uger, eller på 
hjemmesiden: 
www.lundens.net 
 
Når det drejer sig om hund, 
så skal vi se sidste kvittering 
på, at den lovpligtige hunde-
forsikring er betalt. 
Hvis lejere, der er tilmeldt, 
har fået en ny hund, skal 
man også tilmelde den nye 
hund til afdelingen og forevi-
se kvittering for forsikringen. 
 
Vi skal også gøre opmærk-
som på, at der udleveres gra-
tis hundeposer, på afde-
lingskontoret og hos varme-
mesteren, og at man har 
pligt til at samle op når der 
bliver besørget stort, og at 
hunden skal føres i snor i 
Lunden. 
Husdyrudvalget 

 
 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret 
holder lukket i juli 
og august måned. 

 
Vi åbner igen: 
Tirsdag den 4. 

september. 
 

Vi ønsker alle en 
rigtig god og varm 

sommer. 
 
 

Afdelings-
bestyrelsen 
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Læserbrev 
Nu må grænsen være nået 
for hvor små problemer skal 
være før man tillader sig at 
”forfatte” et læserbrev. 
 
Kan det virkelig passe at vi 
nu skal til at have et gardin-
reglement ? 
 
Hvornår er Connie Kracht 
blevet gardin minister i Lun-
den ? 
 
Jeg formoder at hun har for 
meget fritid siden hun føler 
at det er hendes pligt at på-
tale sådanne petitesser. 
 
Er der virkelig ikke noget 
vigtigere at skrive om i Lun-
dexpressen ?  Hvis ikke mel-
der jeg mig hermed frivilligt 
til at lave en fyldig reportage 
om vandstanden i Lundens 
vandpytter eller om flisernes 
beskaffenhed langs cykelsti-
en. 
 
Spørger i mig (og det gør I 
nok ikke) er det spild af spal-
teplads. 
 
Stram op! 
 

Med venlig hilsen 
Tim Andersen 

D.7 

Læserbrev 
 

Til Connie Kracht 
 

Det er sjældent vi er enige 
om så meget, men det er vi 
om dit syn på udsynet over-
for. Her er det også trist, er 
vi nogle stykker der mener. 
 

Hilsen 
Bodil Sørensen 

D. 25, 2.tv 
 

 
 
 

Til salg: 
Grå hjørnesofa i microfibre 
til salg. pris 1.500 kr. 
Skiffersofabord til salg  
pris 150 kr. 
PC-bord i kirsebær til salg 
pris 200 kr. 
 
Henvendelse hos 
Lennart Hansen 
D 69, 2. th. 
tlf. 28 43 70 37 
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BonBon-Land     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 25. august 2007 
 

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 26. juni 2007 fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 7. august 2007 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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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

  

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

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

 
Navn: _____________________Adresse:____________________________
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Lejerbo afdeling 157 
  

Referat fra 
bestyrelsesmøde 5/2007 
torsdag den 3. maj 2007 

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

Kenneth Due, Jon Terkildsen og Birthe Ketterle. 
Afbud fra: Finn Nielsen og Mogens Nielsen. 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 
 underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Ældre-Caféen får tilskud fra kvarterløft, hvilket har 

bevirket, at den nu har tilbagebetalt lånet på pålæg-
ning af klinker. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 3. april 2006 blev gennemgået. 
3-2 Kontorvagt den 17. april 2006 blev gennemgået. 
3-3 Kontorvagt den 1. maj 2006 blev gennemgået. Beboer 

påtalte, at der grilles i blok 7, samt at der henstilles 
barnevogne m.m. Hun ville vende tilbage, hvis pro-
blemet er vedvarende. 

3-4 Sager fra Akut-telefonen. 
 Manglende lys i blok 2. Sikring gået. 
 Varmt vand i blok 4 ikke tilstrækkeligt varmt. Varme-

mesteren har fået besked. 
 Utilfreds beboer i blok 5 over nedbrud på nettet. 



 13

 Vandskade i blok 10. Det var fra en utæt vaskemaski-
ne. 

3-5 Spørgeskema – fraflytning. 2 skemaer kommet retur 
fra fraflyttede beboere og blev taget til efterretning. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Hund i blok 9. Der klages over hundetræf ved blok 9 

samt over en formentlig ”kamphund” uden snor. Vi må 
overveje at forbyde kamphunde. Hunde skal føres i 
snor inden for Boligselskabets område. Husdyrregle-
mentet kan læses på hjemmesiden, hvis nogen er i 
tvivl. Brev sendes til 4 lejemål. 

4-2 Hyggestuen ansøger om maling: Blev bevilget. 
4-3 Hyggestuen skifter et ”ansvarlig” medlem ud. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Aprilsnar om opførelse af højhuse på institutions-

grundene blev fulgt op af ca. 12 beboere til stor mun-
terhed for alle. 

5-2 Ældre-Caféen indbød til ”Åbent”-Hus” den 28. april. 
Der var ikke så mange deltagere som forventet. 

5-3 Referat fra LB Brøndby bestyrelsesmøde d. 16/3-07. 
Det planlagte Seniorbofællesskab med 21 ældreboliger 
har desværre lidt trange kår. De kommer til at koste 
1156 kr./m2, men det vil være umuligt at gennemføre 
byggeriet med regeringens nuværende rammebeløb. Vi 
prøver at forhandle med kommunen om at beholde 
grunden i 1 – 2 år med det for øje, ar Regeringen sæt-
ter rammebeløbet op, eller lader det bortfalde i lighed 
med ejerboliger.  

 Der arbejdes med helhedsplanen om renoveringen i 
Daruplund/Resenlund, hvorefter der skal udarbejdes 
rådgiverudbud. Vi håber at høre yderligere i løbet af 
sommeren, og det er stadig vores håb, at vi kan starte 
den i midten af 2009. 
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5-4 Referat fra LB Brøndby repræsentantskabsmøde den 
28/3. 

 Poul Erik Traulsen blev valgt som næstformand, og 
Asmus Sørensen forblev bestyrelsesmedlem af Repræ-
sentantskabet efter eget ønske. 

 Lejerbo Brøndby kan i 2008 fejre 50 års fødselsdag. 
Der er udarbejdet budget for reception, jubilæums-
skrift og festmiddag. 

 Brøndby Kommunalbestyrelse har forlangt, at alle 
luftledninger til vejbelysning på private fællesveje skal 
graves ned i jorden, og master og armaturer skal ud-
skiftes. Grundejerne skal selv betale, så det kommer 
til at berøre Gildhøj og Dammene. 

5-5 Referat fra Lejerbos hovedbestyrelse d. 22/3 2007 blev 
taget til efterretning. 

5-6 Busdrift 166 i Brøndby Strand. Der har været møde 
på Kilden med deltagelse af Miljørepræsentantskabet. 
Det fremgik af mødet, at linie 166 kører 3 gange i ti-
men i dagtimerne, hvilket ikke er korrekt ifølge bus-
planerne. Dette er påtalt over for Teknik- og Miljøud-
valget. 

5-7 Referat fra De 9 møde den 12. mar. 2007. John Fri-
mann gjorde opmærksom på, at han ville have indført, 
at det fremgår af den kommende Partnerskabsaftale, 
hvad de 9 konkret samarbejder om, så man herud af 
kan udregne sit bidrag. Aftalen skal tilpasses i forhold 
til Samarbejdsaftalen i helhedsplanen mellem de 9 og 
kommunen. 

 Der skal være højere grad af individualitet, så beboer-
ne kan vide, hvad deres penge går til. Partnerskabsaf-
talen skal løbe fra 2008 til 2011. Der skal være en helt 
klar procedure for udmelding. 

5-8 Ny beboerrådgiver i stedet for Anette Hestlund er an-
taget. Anette har fået job i Kvarterløftsekretariatet på 
Rådhuset. Den nye beboerrådgiver hedder Marianne 
Vittrup og kommer fra en lignende stilling i Askerød. 
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5-9 Referat fra ”Herfra og videre” møde d. 26/3 var et ori-
enterende beboermøde i Rheumhus, hvor der blev 
gjort status over de forskellige indsatser. 

5-10 Endelig helhedsplan til Landsbyggefonden. Der er ud-
arbejdet notat om, hvorledes pengene til sociale aktivi-
teter foreslås brugt. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Lundens helhedsplan. Der afholdes 2 orienterende 

møder i efteråret. 
6-2 Købmanden – butik. Ansøgning om udvidelse af bu-

tikken har været behandlet af Lejerbo og afslået. 
6-3 Evaluering af Driftssamarbejde efter de første 4 måne-

der. Det fandtes fuldt tilfredsstillende og fungerer efter 
hensigten. 

6-4 Forsikringer i lokaler er evalueret. Forsikring for sel-
skabslokalerne er sat op til 400.000 kr., og Afdelings-
bestyrelsens lokaler er sat til 200.000 kr. 

6-5 Udluftningsventiler i altandørene. Arbejdet er næsten 
færdigt. Der mangler kun adgang til 7 lejemål. 

6-6 Nye regler for tomgangsleje ved ledig lejlighed. Tab 
skal dækkes af dispositionsfonden, og der reserveres 
500.000 kr. til formålet. Der indbetales ekstraordinært 
et engangsbeløb på konto 405. 

6-7 Ansøgning fra Ældre-cafeen om opsætning af hegn. Vi 
foretager en nabohøring i blokken. Tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

6-8 Service på legepladser. Kommunen kan ikke overtage 
gennemgangen. De må ikke konkurrere med private 
firmaer. Det undersøges, om man i BIB-regi kan slå 
sig sammen og få et tilbud på gennemgang af X antal 
legepladser. Vi melder os til og kikker på tilbudet, når 
det kommer. 

6-9 Manglende lys i Lunden er ordnet efter 3 ugers vente-
tid af Dong. 
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6-10 Kopimaskine er udskiftet til en større, men vi sparer 
en del penge. 

6-11 Ny beboer i R. 8 – tørrerummet. Nogen er flyttet ind og 
har overtaget tørrerummet som beboelig. Funktionæ-
rerne har ryddet rummet. 

6-12 Brøndby Fjernvarme opkræver ikke for varme i maj 
måned, men her i Lejerbo går det ind i det samlede 
regnskab, da det vil være mest retfærdigt for de fraflyt-
tede beboere. 

6-13 Nye regler for bump er udarbejdet af Brøndby Kom-
mune. 

6-14 EMO – energiordningen er ændret fra ELO. Dette vil 
ikke ændre noget hos os. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over Lundeklubben er taget til efterretning. Af-

delingsformanden har haft møde med Lundeklubbens 
formand, der beklager det skete og vil indskærpe reg-
lerne for klubbens medlemmer. 

7-2 Klage over cykling på fortov ved blok 8. Det er generelt 
forbudt at cykle langs blokkene, men det ses desværre 
hver dag. 

7-3 Klage over beboere i Resenlund, der skændes og laver 
ballade midt om natten. Vi må indkalde til opgangs-
møde og tale med dem. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
Intet 
 
 
Næste møde tirsdag den 12. juni 2007  
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Lejerbos nye domicil  
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 6. juni åbnede Lejerbo dørene til den nye adresse på 
Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby. 
 
Her får boligsøgende mulighed for at besøge den nye boligbu-
tik, hvor de kan finde information om alle Lejerbos boliger. Der 
er gode offentlige transportmidler til domicilet. Både gode tog-
forbindelser til Valby station og Ny Ellebjerg Station og gode 
busforbindelser til Toftegårds Plads. 
 
Hvem flytter til domicilet?  
• Lejerbos hovedkontor, der i dag ligger på Kristianiagade, 

Østerbro.  
• Udlejningen for hovedstadsområdet, der i dag ligger på H. C. 

Andersens Boulevard 13, 1. sal.  
• Den del af Forvaltningsgruppe København Nordsjælland 

som i dag ligger på H. C. Andersens Boulevard 13, 5. sal.  
• Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn som i dag ligger i Hvid-

ovre. 
 
Arbejdspladser omkring atrium 
Medarbejderne kan glæde sig til et nyt og moderne kontorhus, 
som ligger omkring en stor glasoverdækket atriumgård. Der er 
naturlig ventilation i huset, hvor atriet er med til at sørge for 
luftcirkulationen, så der bliver et godt indeklima i huset. Med-
arbejderne skal sidde i åbne kontorlandskaber.  
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Revideret den 5. juni 2007 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de fak-
tiske forhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbe-
styrelsens kontor snarest muligt. 
 
R  2 1tv 016 Sparlund 1 kat 
R  2 3tv 020 Larsen 1 kat 
R  2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 kat 
R 4 1th 009 Dinesen 1 hund 
R  4 2mf 011 Kleis 1 kat 
R  4 2tv 010 Skjalm 1 hund 
R 4 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Møller 1 hund 
R 4 3mf 014 Dambmann 1 hund 
R 6 1th 002 Christensen 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D 1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D 1 3th 027 Knezevic 1 hund 
D 3 st. 308 Sirikhun 1 hund 
D 3 1tv 028 Jensen/Landgraf  1 hund 
D 3 3th 036 Bigler 1 hund 
D 5 3tv 041  Larsen 1 hund 
D 5 3th 042 Bonde Jensen 1 hund 
D 7 1tv 043 Molin 1 kat 
D 9 1tv 049 Steffensen 1 kat 
D 9 2mf 053 Hansen 1 hund 
D 9 3mf 056 Hansen 1 hund 
D 11 2th 061 Jensen 1 kat 
D 11 3tv 062 Jørgensen 1 hund 
D 11 3th 063 Rasmussen 1 kat 
D 13 1tv 064 Larsen 1 hund 
D 13 2th 067 Ibsen 1 hund 
D 15 2th 075 Nielsen 1 hund 
D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
 



 19

D 17 1tv 079 Frølund 1 hund 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3tv 083 Graversen 1 kat 
D 19 3tv 089 Thomsen 1 kat 
D 21 1tv 091 Jensen 1 hund 
D 21 1th 0093 Slosarich 1 hund 
D 21 2tv 094 Krogager 1 kat 
D 21 3th 099 Petersen 1 kat 
D 23 1tv 100 Fleron 1 hund 
D 23 2th 103  Øby 1 hund 
D 27 2th 117 Christensen 1 hund 
D 27 3tv 118 Olsen 1 hund 
D 29 2th 124 Gyldsø 1 hund 
D 29 3tv 125 Johansen 1 kat 
D 29 3th 126 Stoltenberg 1 kat 
D 31 3tv 131 Dybvad 1 hund 
D 33 2th 138 Karlsen/Larsen 1 kat 
D 33 3th 141 Jørgensen 1 hund 
D 35 1tv 143 Maj 1 kat 
D 35 2tv 144 Christiansen 1 kat 
D 37 1th 149  Rasmussen 1 hund 
D 37 3tv 152 Cobelens 1 hund 
D 39 1mf 155 Svendsen 1 kat 
D 39 1th 156 Petersen 1 hund 
D 39 2th 159 Sahlberg 1 kat 
D 41 1tv 163 Folkmann 1 hund 
D 41 1th 164 Møller 1 hund 
D 41 2tv 166 Truesen 1 hund 
D  41 3tv 167 Mogensen 1 kat 
D 43 2th 172 Heilstrup 1 hund 
D 43 3tv 173 Nonboe/Petersen 1 kat 
D 43 3th 174 Schmidt 1 hund 
D 45 1tv 175 Dabrowski 1 hund 
D 45 1th 177 Andersen/Sandberg 1 hund 
D 45 3tv 181 Lund 1 hund 
D 47 2tv 186 Jensen 1 hund 
D 47 3tv 188 Larsen 1 kat 
D 47 3th 189 Kristensen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
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D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund 
D 49 2tv 192 Forslund 1 kat 
D 49 3tv 194 Ryvard 1 kat 
D 51 1tv 196 Christensen 1 kat 
D 51 1th 198 Olsen 1 kat 
D 51 3tv 202 Munk-Juel 1 kat 
D 51 3th 204 Steffensen 1 hund 
D 55 1tv 211 Henriksen 1 hund 
D 55 2th 214 Gay 1 hund 
D 55 3th 216 Nyegaard 1 hund 
D 57 1mf 218 Grayholm 1 kat 
D 57 2mf 221 Andersen 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3tv 223 Britta Jørgensen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 1th 227 Ole Folkmann 1 hund 
D 59 2tv 228 Due 1 hund 
D 59 3tv 230 Petersen 1 hund 
D 61 1th 234 Berthelsen 1 kat 
D 61 2mf 236 Hyllested 1 hund 
D 63 1tv 241 Jensen 1 kat 
D 63 3tv 245 Nielsen 1 hund 
D 67 1tv 256 Divkovic 1 hund 
D 67 3th 261 Ketterle 1 hund 
D 69 1tv 262 Jacobsen 1 hund 
D 69 1th 264 Carlsen 1 hund 
D 69 3th 270 Wiinblad 1 hund 
D 71 1tv 271 Ljungberg 1 hund 
D 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 kat 
R 8 2th 304 Gydov 1 kat 
R 10 1tv 292 Pedersen 1 kat 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 12 3tv 290 Lund 1 hund 
R 12 3th 291 Hansen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 1th 279 Kristensen 1 kat 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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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 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 
 
 
  

Vittighed 
 
Telefonen ringede hos dyrlægen. Det er Hr. Jensen, min kone 
er på vej hen til Dem med vores gamle hunkat. Lad som ingen-
ting og giv hende en diskret sprøjte, så hun sover stille ind. 
Det er forstået, sagde dyrlægen, men lige et enkelt spørgsmål: 
Kan katten selv finde hjem?  
 

En dansker besøgte en oliesheik. - Jeg har ti sønner, pralede 
danskeren, jeg skal bare have en til, så har jeg et helt fodbold-
hold. - Jeg har sytten koner, gav sheiken igen. En kone til så 
har jeg en hel golfbane ...  
 

Chaufføren meddelte i højttaleren: "Næste stop, Zoo, alle aber-
ne stiger af." En kvik kvinde på 30 med fire børn svarede højt: 
"Og hvem skal så køre Bussen resten af vejen til Valby!"  
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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 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

er for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Lunden. 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor 
der altid vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke i 
juni, juli og august måned - men de andre dage står lokalerne 
til fri benyttelse for medlemmerne, som har ønsket at få udle-
veret nøgle. 

 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotte-
ri den 3. torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og august 
måned. Herudover prøver vi at få et foredrag, der har almen 
interesse. 
De øvrige torsdage, er der rafling, kortspil og som noget nyt ef-
ter at have fået egne lokaler med køkken, er der mulighed for 
at lave en middag mod egenbetaling til de medlemmer, som 
ønsker at deltage, og hvad der ellers har medlemmernes inte-
resse. 
 
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. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Inger Simonsen 
Tlf.: 43 54 23 78 
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 

Maj 2007 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Oliver Bostrup 

Daruplund 35, 3.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Kevin Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv 

 
3. præmie / 20 kr. 

Mads Nielsen 
Daruplund 65, 1.tv. 

 
Løsning: 
 

GYMNASTIK 
 
 
 
 
 
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 

Maj 2007 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Ricky Jørgensen 

Daruplund 51, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Niels Husum 

Daruplund 15, 2. mf. 
 

Tillykke til de heldige 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret, tirsdag i 
lige uger mellem 18.00 og 
19.00 inden 1½ måned. 
 

Løsning: 
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Aplus kundeservice 
 

Er der fejl på telefonen eller internet, så kontakt 
kundeservice på telefon: 
 

69 12 12 12 
Derefter trykker man 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 
Gl. Køge Landevej 26 

2500  Valby 
 
 

Kontortid: 
Mandag – fredag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

 
 

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

 

Direkte tlf.: 38 12 10 94 
 
 

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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