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Redaktørens side 

 
Velkommen tilbage fra ferie. 
Ja, det var så den ”sommer”. Eller var det regntiden? 
Nu må vi så håbe på et mildt og tørt efterår….  
 
Ellers har jeg ikke så meget at sige, andet end god fornøjelse 
med dette efterårsnummer af Lundexpressen. 
 
Tak til alle der har sendt læserbreve, løsninger, annoncer mm. 
 
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 3. oktober kl. 16.00 
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Johns klumme 
Det har ikke været så god en 
sommer, men det er mit ind-
tryk, at mange alligevel har 
brugt altanen flittigt. 
 
Igen i år havde vi igen altan-
konkurrence. Sommerens 
vejr havde haft stor indfly-
delse på altanernes udseen-
de, men der var dog en del 
beboere, der havde gjort me-
get ud af altanerne. Og 
dommerkomitéen kom på en 
svær opgave. Læs mere på 
side 17. 
 
Atter var der mange, der tog 
med på tur til BonBon-Land 
i august måned. Vejret var 
rimelig godt, og børnene 
havde en god dag. 
Læs mere på side 9. 
 
Det er nu over et år side at 
der blev vedtaget et nyt råde-
retskatalog. Den gang blev 
det også sagt, at der inden 
for de næste 2 år skulle ske 
en revision af husorden, ved-
ligeholdelsesreglementet og 
råderetskataloget. 
Der bliver nedsat et fælles 
udvalg med 2 fra hver afde-
ling, og fra Lunden er det 
Preben Hansen og underteg-
nede. 

Vi har også opdaget at tilla-
delse til opsætning af marki-
ser og tagrender i Lunden er 
gledet ud at Råderetskatalo-
get. Vi har fået organisati-
onsbestyrelsen til at give 
midlertidige tilladelser indtil 
vi kan få det vedtaget på et 
afdelingsmøde. 
 
I de sidste 4-5 år er der sket 
en stor vækst i antallet af 
muskelhunde. I Dansk Hun-
deregister er der registeret 
6.000 muskelhunde, men vi-
cepolitikommisær Palle Blak, 
som leder Ishøj Nærpoliti 
mener, at antallet af kamp-
hunde er fire gange så stort. 
I Ishøj kommune har nogle 
boligafdelinger, i samarbejde 
med politiet, indført at be-
stemte hunderacer ikke må 
anskaffes, men de eksiste-
rende hunde må beholdes 
levetiden ud. Afdelingsbesty-
relsen vil fremsætte et lig-
nende forslag på det kom-
mende afdelingsmøde. 
 
Læg smøgen, hvis du vil ha-
ve service fra ansatte i dit 
boligselskab. Så enkelt kan 
den nye rygelov fortolkes. 
Den nye rygelov er trådt i 
kraft den 15. august. Den er 
primært en arbejdsmiljølov, 
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fastslår Boligselskabernes 
Landsforening i sit nyheds-
brev. Formålet med loven er, 
at ingen ufrivilligt skal ud-
sættes for passiv rygning. 
Det betyder, at der ikke må 
ryges, hvor boligselskabets 
ansatte kan have deres dag-
lige gang: 
• Mødelokaler  
• Trappeopgange  
• Kældergange  
• Fællesvaskerier  
I private hjem gælder der 
kun rygeforbud, mens der er 
brug for, at den ansatte er 
der. 
Der er heller ikke rygeforbud 
i selskabs- eller fællesloka-
ler, som udlejes eller udlånes 
til private arrangementer, 
men hvis der er ansat perso-
nale til stede, så gælder et 
rygeforbud. 
 
På onsdag den 12. er der et 
orienteringsmøde om den 
kommende helhedsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er lige delt en ”Lunde-

avis” ud, hvor der er beskre-
vet forskellige forslag. 
Desværre ved vi ikke noget 
om økonomien fra Lands-
byggefonden endnu. 
På mødet vil vores rådgivere 
give en orientering og dags-
orden omhandler: 
 
Orientering om facader, tage 
m.m. v/arkitekt Peter Ty-
brind 
 
Orientering om de grønne 
områder v/ landskabsarki-
tekterne Peter Holst og Mar-
tin E. Andersen. 
 
Orientering om den fortsatte 
procedure og tidshorisont v/ 
Ingeniør Jens Nielsen og pro-
jektleder Carsten Bai. 
 
Der ikke skal tages nogen 
form for beslutninger på 
mødet, da det udelukkende 
handler om at orientere 
”Lundens” beboere om sta-
tus i forbindelse med hel-
hedsplanen. 
 

Afdelingsbestyrelsen håber 
af mange beboere møder op 
til mødet. HUSK at mødet 
holdes i Fællessal I og 
II 
 

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 
 

 
  

 
 

 
FALCK 

 
Lejerbo afd. 157 Lunden har 
sit ejet Falck abonne-
mentsnr.  
 
Lundens abonnements-
nummer er: 

20 13 51 90 
 
 
 
 

 
 

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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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53    Fax  43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net    www.lundens.net 
________________________________________________________________________________ 

 
2. august 2007 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 
 

Indkaldelse til  
ORIENTERINGSMØDE 

onsdag den 12. september 2007 kl. 18:30 
på Langbjergskolen, Fællessal I & II. 

 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Orientering og status vedr. helhedsplanen for ”Lunden” 
 
 Orientering om facader, tage m.m. v/arkitekt Peter Tybrind fra Vilhelm 

Lauritzen Arkitekter AS. 
 
 Orientering om de grønne områder v/ landskabsarkitekterne Peter Holst 

og Martin E. Andersen fra firmaet Peter Holst, Plan & Landskab. 
 
 Orientering om den fortsatte procedure og tidshorisont v/Projekt-leder 

Carsten Bai fra Lejerbos Byggeafdeling og Forretningsfører Kurt Kristen-
sen, Lejerbo. 

 
 
Det bemærkes, at der ikke skal tages nogen form for beslutninger på mødet, 
som udelukkende handler om at orientere ”Lundens” beboere om status i 
forbindelse med helhedsplanen. 
 

Der er blevet omdelt orienterende projektmateriale til beboerne. 
 
 
 

Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
p.b.v. John Frimann 
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Husleje pr. 1. okt. 2007 
På afdelingsmødet den 13. marts blev budgettet for 1. oktober 
2007 til 30. september 2008 vedtaget. 
 

Det betyder, at der fra 1. oktober 2007 kommer en huslejefor-
højelse på kr. 5,63 pr. m2 pr. år, hvilket svarer til 0,97 %, og 
der er et lille fald for TV. 
 

Den ny husleje vil blive ca. inkl. varme og tv: 
 

Lejlighedstype  Husleje Varme TV Husleje i alt 

1-værelse (56,6 m2) 4.264 469 94 4.827 

2-værelse (60,5 m2) 4.298 469 94 4.861 

2-værelse (67,1 m2) 3.472 520 94 4.086 

3-værelse (99,9 m2) 4.859 774 94 5.727 

4-værelse (111,7 m2) 5.407 866 94 6.367 

5-værelse (124,4 m2) 5.965 964 94 7.023 

5-værelse (125,2 m2) 6.004 970 94 7.068 
 

NB. De ovennævnte beløb må tages lidt med forbehold, da der 
kan være lidt med op- og nedrunding af 
ørene. 
 

John Frimann
 

 

Sælges: 
Højseng i fyrretræ, se foto: 
150x200 cm, inkl. madras, topmadras og 
skrivebordsplade. kr. 1.000. 
 
Ring på 43 54 98 02. 
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Kære Lundebeboere 
 
Bankosæsonen starter igen søndag den 7. oktober 2007. 
 
Bankospil vil blive afholdt som følger i resten af sæsonen: 
 
Søndag den 4. november 2007 
Søndag den 9. december 2007 - julebanko 
Søndag den 13. januar 2008 
Søndag den 10. februar 2008 
Søndag den 2. marts 2008 
Søndag den 6. april 2008 - afslutning 
 
Nye adgangskort for sæsonen 2007/2008 kan købes til en 
pris af kr. 5,00 for sæsonen. På adgangsbeviset bliver der 
trukket en gevinst ved hvert bankospil. 
 
Vi vil samtidig rette henvendelse til eventuelle interesserede 
beboere med hensyn til at stille arbejdskraft til rådighed i til-
fælde af; en af de faste hjælpere skulle være forhindret: Inte-
resserede kan henvende sig til 
 
Glenda Jensen 
tlf. 43 53 98 76  
 
eller 
 
Hanne Ilsvard 
tlf. 43 54 79 19 
 
Vi efterlyser samtidig sponsorer til vore bankospil. 
 
Venlig hilsen 
Lundens Venner 
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Lunden til BonBon-Land 
 
Lejerbo Brøndby stod atter 
for den fælles tur til Holme 
Olstrup, BonBon-Land for 
afd. 157 (Lunden), afd. 94 
(Dammene) og afd. 90 (Gild-
høj) lørdag den 25. august. 
Det havde regnet godt i da-
gene forud, men da vi nær-
mede os Sydsjælland kom 
solen frem, og det blev tør-
vejr resten af dagen. 

Vi var 145 børn og voksne på 
turen i år, heraf var de 63 
fra Lunden. Vi kørte hjem-
mefra kl. 9.00 i 2 busser. 
Det tog desværre lidt tid før 
vi samlet kunne komme ind 
og ”Parken” stod til vores rå-
dighed. 
 
Der var mange mennesker i 
BonBon-Land, da Ekstra 
Bladet havde et arrange-
ment. De fleste steder var 
der lange køer, men der er 
blevet hvinet, skreget, grint  

 
m.m., til den store guldme-
dalje. 

 
Klokken 17.00 gik turen så 
tilbage til Brøndby og bus-
serne var fyldt med trætte 
børn, forældre og bedstefor-
ældre. Mange oplevelser rige-
re. 
 
 
Af John Frimann 
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Parkering 
Jeg henvender mig til jer, 
med en opfordring til at ap-
pellere til nogle af beboerne 
vedrørende parkering af de-
res biler, især de biler, som 
de stort set ikke bruger.  
Det forholder sig sådan, at 
der er beboere, der har både 
3 og 4 biler, hvoraf de fak-
tisk aldrig bruger de 2, og jeg 
ville blive meget glad, hvis 
man fra bestyrelsens side, 
kunne opfordre dem til at 
parkere disse biler på den 
lange parkeringsplads, hvor 
der jo er plads nok. 
Det er efterhånden umuligt 
at finde parkeringsplads 
hernede og derfor er folk be-
gyndt at parkere langs bu-
skene. 
Jeg er bekendt med, at bi-
lerne er parkeret lovligt, de 
er indregistrerede osv., men 
netop det, at de ikke bliver 
brugt jævnligt, skulle jo få 
folk til at parkere dem andre 
steder, bare sådan for at ta-
ge lidt hensyn til andre. 
 
Navnet er redaktionen be-
kendt 
 

Varmepenge 
2006 - 2007 
 
I slutningen af august kom 
der brev fra Lejerbo om var-
mepenge. Der ville komme 
varmepenge retur, noget me-
re end sidste år.  
 

Der har der været varme på 
opgangene fra 1. november 
2006 til 1. marts 2007. 
 

Nedennævnte beløb er, hvis 
man har boet hele året for 
varmeregnskabet. 
 
Lejligheder: 
 
1 værelse ..........kr. 1.012,53 

2 værelse (lille) ..kr. 1.176,56 

2 værelse ..........kr. 1.236,67 

3 værelse ..........kr. 1.817,25 

4 værelse ..........kr. 2.032,76 

5 værelse (lille) ..kr. 2.275,17 

5 værelse (stor)..kr. 2.284,31 
 
Såfremt der er spørgsmål, så 
er man velkommen til at 
kontakte varmemesteren el-
ler afdelingsbestyrelsen. 
 

Hilsen 
John
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

  

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
3. oktober, 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 3. oktober klokken 16:00. 
 

 
Navn: _____________________Adresse:____________________________
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 6/2007 

 torsdag den 12. juni 2007 
 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Finn Nielsen, Mogens Nielsen og Bir-
the 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: Underskrives se-

nere. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2006 – 31. maj 2007 blev gennem-

gået. 
2-2 Regnskab for blomstermarked gav et pænt overskud. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 15. maj 2007 blev gennemgået. 
3-2 Kontorvagt den 29. maj 2007 blev gennemgået. 
3-3 Kontorvagt den 12. juni 2007 blev gennemgået. 
3-4 Kontorvagt den 4. september 2007 – John 
 Kontorvagt den 18. september 2007– Kenneth 
 Kontorvagt den 2. oktober 2007 – Preben 
 Kontorvagt den 16. oktober 2007 – Birthe 
 Kontorvagt den 30. oktober 2007 – Finn 
 Kontorvagt den 13. november 2007– Glenda 
 Kontorvagt den 27. november 2007– John 
 Kontorvagt den 11. december 2007– Preben 
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3-5 Sager fra Akut-telefonen.  
 Beboere i blok 11 var generet af grill. Problemet blev løst. 
3-6 Spørgeskema – fraflytning – er kommet retur. Positivt. 
 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Hundehold i blok 2. John skriver til dem med 1 måneds 

frist. 
4-2 Aplus har opkøbt FassCom. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Udgivelsesdatoer for Lundexpressen blev godkendt. 
5-2 Ulovlig dørsalg/henvendelser pr. telefon fra journalist, 

der kommer fra firma Benmark. Man skal ikke aftale 
møder med ham. 

5-3 Statistiske nøgletal (KÅS statistik) blev nævnt. 
5-4 Ref. Lejerbo’s Brøndbys bestyrelsesmøde blev gennemgå-

et. 
5-5 Referat fra De 9 møde den 14. maj 2007. 52 af 53 projek-

ter fortsætter. Projekt med DSB for at gøre S-
togsstationen tryggere. Man vil forsøge at få de unge ind-
draget. Helhedsplanen for stranden blev drøftet med 
henblik på at opgradere boldbanerne, opsætning af bæn-
ke omkring banerne, at få banerne udstyret med kunst-
græs. 

 Unge Huset flytter til Science-skolen, og pigeklub samt 
værested for 18 – 25 årige overtager lokaler i Unge Huset. 

 Tilbudene i forbindelse med Kulturhuset var dyrere end 
forventet, så der skal afholdes ny licitation.  Man prøver 
at finde en overgangsordning for  bibliotek og øvrige bru-
gere i bygningen. 

 Herefter blev en del ansøgninger om lokaler og tilskud 
behandlet.  

5-6 Takkekort fra Lena & Dan Wiinblad forelå. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Misligholdelse af lejlighed i blok 7. Kommunen har ind-

vilget i at assistere med oprydning. 
6-2 Lundens helhedsplan. Nye farvelagte tegninger forelå i 

forslag fra arkitektfirmaet med indtegnet beplantning, fa-
cader m.m. 

6-3 Dispositionsfonden og trækningsretten. Notat fra Lejer-
bos forvaltningskonsulent blev taget op til drøftelse og 
accepteret. 

6-4 Markiser og tagrender i Lunden er desværre gledet ud at 
Råderetskataloget. De skal under alle omstændigheder 
godkendes af Afdelingsbestyrelsen. Tages op på næste 
afdelingsmøde og indføres i Råderetskataloget. Midlerti-
dige tilladelser gives indtil da via Organisationsbestyrel-
sen. 

6-5 Ansøgning fra Ældre-cafeen om opsætning af hegn. Der 
er kommet en indsigelse. Vi afholder et møde med ved-
kommende. 

6-6 Husdyr i Lunden (kamphunde). Der forelå notat fra Ishøj 
kommune, hvor man i samarbejde med politiet har ind-
ført, at bestemte hunderacer ikke må anskaffes, men de 
eksisterende hunde må beholdes levetiden ud. Afdelings-
bestyrelsen vil fremsætte et forslag på det kommende af-
delingsmøde. 

6-7 Udluftningsventiler i altandørene. Der er stadig 4 lejemål 
tilbage, hvor man ikke kan komme ind. 

6-8 Anvendelse af grill på altaner m.v. Beredskabsstyrelsen 
har udarbejdet en redegørelse, som kan ses på deres 
hjemmeside. Vi retter os stadig efter byplanvedtægt nr. 
12, hvoraf det fremgår, at man ikke må forulempe sine 
omgivelser med røg, støv, lugt og rystelser. 

6-9 Energiforbrug i Lunden blev gennemgået. 
6-10 Ny rygelov pr. 15. august 2007. BL informerer om, at 

Folketinget har vedtaget lov om røgfri miljøer, som træder 
i kraft den 15. august og indeholder et generelt forbud 
såvel på det offentlige som det private arbejdsmarked. 
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6-11 EDB-anlæg på varmemester- og afd.kontor. Økonomisk 
overblik. Der arbejdes videre med forslaget. 

 

Pkt. 7 Klager 
7-1 Tumult i blok 16 med råben og skrigen midt om natten. 

Sagen er lukket. 
7-2 Musik og provokerende adfærd i blok 7. Birthe har talt 

med beboerne, og sagen er henlagt. 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Aktivitetsklubben ansøger om maling: Blev godkendt. 
 

Næste møde mandag den 3. september 2007 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 

 
Nye ravne søges 
 
Af Bitten L. Jensen 
 
„Fuglene flyver i flok, når de er mange nok.“ - 
Netop det, med at være mange nok, kan være et 
problem, når vagtplanen skal laves. Der er mange 
fordele ved at være natteravn. 
 
For det første er det totalt ulønnet, så der bliver 
ingen problemer med Told & Skat, og derudover 
møder man søde og positive mennesker, ikke 
mindst blandt de unge på gaden. Man får også 
masser af helt gratis motion. Din etniske 
baggrund er ligegyldig, og selv den friske luft er 
helt uden afgifter. 
 
Hvis du ønsker at være med til at bevare 
trygheden i kvarteret, så meld dig som natteravn 
på telefon 28 74 11 87. Helt ned til 2 timers gang 
i en 8-ugers periode vil være velkomment. 
 
En lille indsats - men med en stor virkning. 
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Altankonkurrence 2007 
Efter en noget blandet juli måned var dommerkomiteen rundt i 
Lunden og se på altaner. Desværre var der ikke så mange flot-
te altaner som der plejer.  
 

Dommerkomitéen kom på arbejde onsdag den 1. august, da de 
pæneste altaner skulle udvælges. Der blev nomineret 15 alta-
ner. 
 

Den 27. august blev der holdt en reception for vinderne på af-
delingskontoret, og der blev præmierne delt ud til følgende: 
 
1. præmie 
Lola S. Pedersen 
Daruplund 43, 2. th. 
 
2. præmie 
Jette & John Truesen 
Daruplund 41, 2. th. 
 
3. præmie 
Connie & Kjeld Kracht 
Daruplund 49, 1. tv. 
 

4. præmie 
Glenda & Gunnar Jensen 
Daruplund 47, 2. th. 
 
5. Præmie 
Finn Jørgensen 
Daruplund 5, 1. th. 
 
6. præmie 
Hannelore Sørensen 
Resenlund 6, 3. th. 
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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 
 
 

 

Læserbrev: 
Sommer er dejligt, men når man sidder og nyder solen og 
varmen, så er det frygteligt – pludselig at indånde en sky af os 
fra ”naboens” altan. Kul, sprit og mad lige ind over kaffen, det 
er oven i købet kræftfremkaldende, så kunne ”naboen” ikke gå 
ned til de flotte grillovne der er sat op i det grønne? Lidt hen-
syn ville være godt. 
 
Venligst 
J.H. 
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Vittigheder 
Læreren: Jens, denne her stil om jeres hund er præcis mage til 
den, din storebror afleverede i sidste uge.  
Poul: Ja, det er da klart, den handler jo om den samme hund! 
 
Læreren: Har du skrevet den historie selv? 
Poul: Hver en linie, svarede Poul smilende.  
Læreren: Ja, så er jeg glad for at møde dig, H.C. Andersen! Jeg 
troede, at du var død! 
 
Hvorfor sidder blondinen i hjørnet, når det er koldt? 
Hun har hørt, der er 90 grader. 
 
Far og søn havde været henne for at få nye vinduesviskere på 
bilen.  
Da de kom hjem sagde sønnen: "Mor, vi har været henne for at 
få nye holdere til parkeringsbøderne"! 
 
"Jeg har hørt at du er god til at spå om fremtiden. Kan du for-
udsige de næste tre måneder"?  
"Ja, juli, august, september"! 
 
Længe siden hvordan går det? 
Jo tak, job med stor bil, masser af penge og kvinder. 
Det lyder godt. Hvad laver du? 
Jeg er buschauffør.  
 
Så var der tossen der henvendte sig hos lægen og sagde han 
gerne ville udskrives, fordi han havde fået arbejde hos 
kommunen. 
Nå, sådan sagde lægen, så skal De ikke udskrives, men 
overflyttes.  
 
Den skønhed som sidder der henne ved hjørnebordet, tror Du 
at jeg kan lokke hende med hjem? 
Hvis Du kan, så sig det lige til mig. 
Hvorfor det? 
Jo, for det er min kone!
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Brøndby Kommune 
  

                                        
 
Pressemeddelelse 
 

25 millioner til Brøndby Strand 
 

Børn og unge, image og lokalt samarbejde vil de næste 5 år blive 
sat i fokus. Det skal ske via et samarbejde mellem 9 almene bolig-
afdelinger i Brøndby Strand (kaldet ”De 9”) og Brøndby Kommune. 
Projektet får navnet Herfra og Videre og finansieres blandt andet 
gennem et tilskud fra Landsbyggefonden. 
 

I juli måned kom den endelige godkendelse af helhedsplanen Her-
fra og videre. En godkendelse som udløste en 5-årig ramme på 
små 25 millioner kroner, finansieret af Landsbyggefonden, De 9 
almene boligafdelinger i Brøndby Strand og Brøndby Kommune.  
 

Børn og unge, image og netværk 
De 9 har i samarbejde med Brøndby Kommune og Kuben Byforny-
else Danmark A/S udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefondens 
600 millioners pulje til boligsocial indsats. 
 

Ansøgningen udløste en bevilling på knap 15.4 mio. kr. under for-
udsætning af lokal medfinansiering. Denne beløber sig til 9.4 mio. 
kr. og bringer således det samlede beløb op på små 25 millioner 
kroner. Pengene skal finansiere den kommende indsats i projekt 
Herfra og Videre, hvor der vil blive sat fokus på især børn og unge, 
image og lokale netværk. Fokusområderne er blandt andet valgt 
med udgangspunkt i en undersøgelse, der blev lavet i Kvarterløft-
regi i 2005. 
 



 21

Undersøgelsen viste, at områdets beboere anser den største lokale 
udfordring for at være børn og unge samt en forbedring af områ-
dets image. Derudover er styrkelse af de lokale netværk nævnt fra 
flere sider som en af fremtidens store udfordringer - hvordan fast-
holder man de frivillige? Hvordan finder man nye frivillige? Og kan 
de ressourcer, der allerede er i området, bruges bedre end vi gør i 
dag? 
 
Forpligtende samarbejdsaftale 
Det kommende samarbejde understøttes af en officiel samarbejds-
aftale hvor De 9 og Brøndby Kommune forpligter sig til sammen at 
løfte opgaven. 
 
Steen Lippert, der er talsmand for De 9 boligafdelinger i Brøndby 
Strand udtaler, at ”det er positivt at Brøndby Kommune og De 9 
fortsætter det gode samarbejde, hvilket også Landsbyggefonden 
har lagt stor vægt på i forbindelse med bevillingen. Der har siden 
midten af 1990’erne været boligsocialt arbejde i området først med 
Byudvalget og fra 2001 med Kvarterløft og vi ser det kommende 
projekt som en videreudvikling af det”. 
 
Også Brøndbys Borgmester Ib Terp ser frem til en fortsættelse af 
samarbejdet. ”Kommunen ser Herfra og videre som en del af for-
ankringen af Kvarterløftet, der nu har kørt siden 2001 og som luk-
ker ned inden årsskiftet. Det er en sikring af, at de mange års gode 
erfaringer ikke går tabt når Kvarterløft drejer nøglen om”, siger 
han.  
 
Samarbejdsaftalen mellem Brøndby Kommune og De 9 bliver offi-
cielt underskrevet d. 17. september. 
 
For yderligere information: 
Projektkoordinator Anette Hestlund tlf.: 51 27 46 34.
 

Med venlig hilsen 
Anette Hestlund 
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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 

Juni 2007 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2.tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Tilde Bostrup 

Daruplund 35, 3.tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2.tv. 

Løsning: 
Der mangler: 
 
Tribunens kant 
Tilskuers hoved 
Nodetegn ved fløjten 
Syvtal på spiller 
Netmasker i målet 

 
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 

Juni 2007 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Grethe Pedersen 

Daruplund 67, 2.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Iris Forslund 

Daruplund 49, 2.tv. 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
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Aplus kundeservice 
 

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

69 12 12 12 
Derefter trykker man 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 – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

 
 

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

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

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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