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Redaktørens side 
Ja, så gik det år. Hvor blev det af? 
 

Der er stadigvæk meget få løsninger til børneopgaverne. De få 
der afleverer, er de samme hver måned. Derfor er mange nav-
ne ”gengangere”. Voksen løsninger er der masser af. Mange 
tak for det. 
 

Vi er ved at løbe tør for vittigheder, så send gerne nogle til os 
på mail. 
 
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 

 
Vi her på Redaktionen, vil ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende Nytår. 
 
God fornøjelse med denne måneds blad. 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline: 
Onsdag den 7. januar kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
Det digitale TV er her allere-
de gennem vores aftale med 
YouSee, og der kommer 
mange flere muligheder, hvis 
den enkelte beboer lejer en 
boks. Aplus vil også gerne 
levere TV gennem vores in-
ternet-kabel, hvor der også 
er muligheder for valg af 
pakker. 
 
Ældre-Caféen havde gene-
ralforsamling den 7. novem-
ber. Ældre-Caféen har 38 
medlemmer og der har været 
mange aktiviteter af forskel-
lig slags gennem de sidste 1 
½ år i deres nye lokaler. 
Formand Inger Simonsen 
blev enstemmigt genvalgt for 
2 år. Bestyrelsesmedlem Lis-
sie Petersen blev også en-
stemmigt genvalgt for 2 år. 
Tove Aarøe blev enstemmigt 
valgt som nyt bestyrelses-
medlem for 2 år. Som ny 
suppleant blev Ellen Stol-
tenberg valgt for 1 år. 
 
Afdelingsbestyrelsen har haft 
møde med vores totalrådgi-
ver. Et meget positivt møde. 
De en nu i gange med at fin-
pudse tidsplanen frem til 
selve renoveringen går i 
gang. 

Vi har i en periode haft nogle 
der har brugt vaskeriet som 
varmestue, og der har været 
et større svineri. Det har be-
tydet, at vi har skiftet låse-
system, således at yderdøren 
er låst og der skal nøglen til 
hoveddøren bruges. Man 
skal stadig bruge sit vaske-
kort til at komme ind i selve 
vaskeriet. 
 
Vi nærmer os nu årsskiftet. 
Jeg håber, at skyderiet sker 
med omtanke, så der ikke 
sker personskade. 
 
Samtidig håber jeg, at bebo-
erne er med til at holde øje 
med bebyggelsen, så vi und-
går hærværk. 
 
Her til slut vil jeg ønske alle 
beboerne i Lunden en rigtig 
glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår. 
 
Mange jule- og nytårs 
hilsener 
 
John 
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Naboskabsundersøgelsen 
- en undersøgelse, der vil være med til at forme Brøndby Strands fremtid. 
 

Endnu en spørgeskemaundersø-
gelse, vil du måske tænke, når 
det ringer på din dør i slutningen 
af januar, og der står et par unge 
mennesker udenfor. De vil for-
tælle jer om spørge-
undersøgelsen Naboskab og de 
vil opfordre jer til at besvare et 
spørgeskema, som de vil udleve-
re til børn og voksne i lejlighe-
den.  
 

Måske tænker du også, at det er 
ligegyldigt om du besvarer spør-
geskemaet eller ej. Men det er 
det ikke! Det er dit boligselskab, 
der har bestilt undersøgelsen og 
de gør det, fordi de gerne vil 
kende din mening om Brøndby 
Strand. Hvordan er det at bo her 
lige nu? Har du gode naboer og 
hvilke ønsker har du for frem-
tiden? Er der aktiviteter, som du 
gerne vil oprette, eller har du 
forslag til forbedringer af de 
grønne områder? Dine svar vil 
sammen med alle de andre være 
med til at forme udviklingen i 
Brøndby Strand i de kommende 
år.  
 

Måske synes du ikke, det kom-
mer andre ved, hvad lige netop 
du tænker og mener om det sted, 
hvor du bor. Derfor er alle besva-
relser anonyme.  
Boligafdelingerne har valgt at 
bede både børn og voksne om at 
deltage i undersøgelsen. Det er 

fordi, man gerne vil kende alle 
aldersgruppers ønsker og behov. 
Man vil også gerne have svar fra 
begge køn, og fra alle de forskel-
lige nationaliteter som bor her.  
 

Vi beder jer tage venligt imod de 
unge mennesker, når de kommer 
for at dele spørgeskemaerne ud i 
jeres boligafdeling. Vil I have me-
re information om undersøgel-
sen, så kontakt: 
NetværksKontoret 
tlf. 43 54 22 75 
eller klik jer ind på: 
www.nabo-nabo.dk 

 

Facts om spørgeskemaundersø-
gelsen Naboskab: 
 

Hvorfor: Hvordan er det at bo i 
Brøndby Strand lige nu og hvilke 
ønsker er der til fremtiden? 
Hvornår: 26. januar til 6. februar 
2009 
 



5 

Hvor: I De 9 boligafdelinger, BB 
afd. 605, 606, 607, 608, T13, 
T15, PAB 8, Rheumpark og Lun-
den. 
Hvordan: Der bliver uddelt spør-
geskemaer til alle lejligheder. 
Men du kan også besvare spør-

geskemaet på nettet: 
www. nabo-nabo.dk eller på din 
mobiltelefon. 
Til: Alle beboere fra 6 år og opef-
ter 
Fra: Boligafdelingerne i De 9 
 

 
Hvad skal Kulturhuset i Brøndby 
Strand hedde? 
Det nye kulturhus i Brøndby 
Strand skal navngives. Har 
du et godt navn til et kultur-
hus, der både vil afholde sto-
re koncerter og give rum til 
fordybelse? Nu har du chan-
cen for at sætte dit præg på 
Kulturhuset og indsende et 
navneforslag. 
 
Forslag skal indsendes eller 
afleveres senest den 9. janu-
ar 2009 til Brøndby Kom-
mune, Kultur- og Idrætsfor-
valtningen, Brøndby Råd-
hus, Park Allé 160, 2605 
Brøndby i en kuvert mærket 
”Navngivningskonkurrence”. 
 
Præmierne består af 3 ”klip-
pekort” til Kulturhusets ar-
rangementer og til brug i 
Kulturhusets café. 1. præ-
mie har en værdi af 3.000,00 

kr., 2. præmien 2.000,00 kr. 
og 3. præmien 1.000,00 kr. 
Disse præmier kan ikke om-
byttes til kontanter. De bed-
ste forslag præmieres, men 
Brøndby Kommune forbe-
holder sig ret til ikke at bru-
ge nogle af forslagene. 
 
Vinderne får direkte besked. 
Det nye navn offentliggøres 
den 17. februar 2009, men 
præmieoverrækkelsen fore-
går først ved Kulturhusets 
åbning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagen før dagen før dagen  
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22. december - kl. 18.00 - 22.00 
inviteres du til ‘før juleaften’ i 

Perlen, Hallingparken 5 

 
Sidder du alene i julen, kan du tilbringe en hyggelig 
jule-komsammen i selskab med andre mennesker. 

Aftenens program: 
Velkomst 

Julemiddag med flæskesteg 
Ris á la mande med mandelgave 

Kaffe og godter 
Julemanden leder dansen om juletræet og deler gaver ud 

 

Arrangementet koster: 75 kroner, der omfatter 
julemiddagen, vin til maden, julegodter og gaver 

 

Afdeling 157 giver et tilskud på kr. 60,00. 
 

Tilmelding og betaling skal ske senest torsdag 11. december. 
Er du interesseret i dette tilbud, kan du henvende dig til: 

Lis Sørensen i Paraplyen, Hallingparken 3 
tirsdag kl. 11.30 - 12.30 og torsdag kl. 19.00 - 21.00 

eller på telefon: 29 40 63 10 
 

Hilsen fra Juleholdet

Julealtan-konkurrence 
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Dommerkomitéen var rundt i Lunden torsdag den 4. decem-
ber, da de pæneste julealtaner skulle udvælges. Der blev no-
mineret 12 altaner. 
 

1. præmie 
Bente & Ole Nielsen 
Daruplund 63, 3.tv. 
 

2. præmie 
Bente & Finn Madsen 
Daruplund 17, 1. th. 
 

3. præmie 
Vibeke & Bjørn Jensen 
Daruplund 3, 3. th. 
 

Præmierne kan afhentes på afdelingskontoret 
tirsdag den 9. december 2008 mellem kl. 18 og 19. 
 

Det har desværre ikke været muligt at tage et billede af vinder-
altanen. 
 

Vi ønsker vinderne hjertelig tillykke med præmierne. 
 

Glædelig jul fra 
Birthe Ketterle og John Frimann 

 
 

Der er ny bestyrer af selskabslokalerne fra 
den 4. november 2008. Det er Tina Lund-
quist, Daruplund 27, mobil 40 59 16 73 
der har overtaget selskabslokalerne. 
 

Kontortiden er fortsat om mandagen, men 
tidspunktet er ændret til kl. 18:00 til kl. 
18:30. 
 

John Frimann
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Ældre-Cafeens skovtur 2008 
Torsdag d. 5. juni 2008 tog 27 medlemmer fra 
foreningen på skovtur. Vi mødtes kl.11 ved bus-
sen. Det var dejligt vejr, og vi nød turen, ned 
over Køgelandevej, mod Køge. 

 

 

Første stop 
var Trylle-
skoven, hvor 
vi kunne få 

noget at drikke, og strække 
benene. 

Efter en lille 
pause kørte vi 
videre mod 
St. Heddinge 
ad den 

smukke kyststrækning til 
traktørstedet Gjorslev Bøge-
skov. 

Det lå lige 
ned til Køge 
Bugt, og man 
blev budt vel-
kommen af en 

køn trillebør med blomster 
og gamle mælke-junger, også 
med blomster, det så hygge-
ligt ud. 
 

Inden for var der dækket op 
ved flere borde til os. Der var 
(ta-selv bord ), så vi selv 
skulle forsyne os. Maden var 
fin, og vi fik øl og snaps til 
maden og sluttede med kaffe 

og kage. 

Bagefter kørte vi 
hjemad, og da vi 
nåede til Brønd-
by blev vi invite-
ret til kartoffel-

salat og lune deller i forenin-
gen. Vi havde nogle rigtige 
gode timer med hinanden, 
hvorefter vi gik hver til sit. 
Alt i alt en rigtig god dag. 
 

Tove. L. Aarøe 
 
 
 
 

Tak 
Jeg vil her gerne udtrykke 
min tak til: 
 

Afdeling 157 
De blå mænd 
Klub 51 
Lundeklubben 
Tømmermændene 
Ældre-Cafeen 
 

for deltagelse samt blomster 
ved Hennings bisættelse 
tirsdag d. 25. november. 
 

Hilsen Meri Maj 
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Brøndby Jazzklub 

2. Juledag, fredag den 26. december kl. 20.00 
 

Paul Harrison med Camilla Ernen-Lyngholm 
 

Vi afslutter efteråret med en meget kendt orkesterleder, 
nemlig Paul Harrison, som har gæstet klubben i flere 
sammenhænge. Nu er han på banen med et nyt fast orke-
ster. Som altid omgiver Paul sig med professionelle og 
gerne yngre musikere, flere hentet fra England. Der spilles 
klassisk jazz, smukke ballader og meget mere. Det er helt 
sikkert, at vi også i år skal få rystet julemaden godt  på 
plads på dansegulvet. 
Så mød op efter julefrokosten og få lidt motion på en sjov 
måde!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Er du ligesom mig? 

Jeg vil gerne dyrke mere motion. 
Jeg vil gerne mødes med nogle mennesker, som også gerne vil røre 
sig lidt. Derfor søger jeg efter nogen, som gerne vil enten gå eller 
løbe en tur en gang om ugen sammen med mig, helst efter mørkets 
frembrud, så vi ikke udstiller vores alt for dårlige form. 
Vi kan også gå i svømmehallen. 
Vi kan være børn, unge, modne eller ældre. Vi kan godt være man-
ge.Det er nemmere at komme op af sofaen, når det er nogle lige-
sindede, som venter på mig. 

Jette, D.69, 3. tv 
Telefon 24 81 96 25 
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NYT KØKKEN og/eller BAD!!! 
 
Først en tak til alle jer som har indsendt tilkendegivelse om 
bad og eller lille/stort køkken i forbindelse med renoveringen. 
I alt er der 28 der har indsendt tilkendegivelse som fordeler sig 
som følgende: 
Lille køkken 7 stk. 
Stort køkken 4 stk.  
Bad 3 stk.  
Bad + stort køkken 6 stk. 
Bad + lille køkken 8 stk. 
 
Udvalget opfordrer endnu engang alle, der er interesserede i 
nyt bad og/eller køkken, i forbindelse med renoveringen, til at 
indsende tilkendegivelse. Hvis vi skal have mulighed for at få 
mængderabat så det kan mærkes, ja så skal vi jo nok være en 
del flere der står sammen. En tilkendegivelse er ikke bindende 
men kun vejledende. Prisen er afhængig af hvor stor en til-
slutning der bliver. Prisen er for egen regning som kan finan-
sieres på to måder: 
 
Man betaler selv og får det noteret og afskrivning foretages så i 
en årrække. 
 
Man låner pengene af afdelingen og betaler det over en årræk-
ke via huslejen. 
 
Resultatet af den foreløbige tilkendegivelse vil blive forelagt og 
drøftet på kommende beboergruppemøder. 
 
Med venlig hilsen 
Køkken/bad udvalget 
 
Kenneth Due, Jette Samsing Dornø og Preben Chr. Hansen. 
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og godt nytår ønskes alle beboer-
ne i Lunden af ”de blå mænd” og 

afdelingsbestyrelsen 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

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

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

Held og 
lykke 
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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 7. januar klokken 16:00. 
 
 
Navn: __________________________Adresse:_____________________ 

Held og 
lykke 
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afholdes 

søndag den 14. dec. 2008 
kl. 14:00 i Lundens 

Selskabslokaler 
Dørene åbnes kl. 12.30 
Der er ”ikke ryger” rum 

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

• 10 gennemgående spil + 2 ekstra spil 
• Amerikansk lotteri 

 

Præmier: 
 

• Ænder, flæskestege, kaffe, vin, gavekort, 
juledekorationer og flotte julekurve!               
 

• Salg af drikkevarer og flæskestegssandwich 
Der serveres gratis gløgg + 3 æbleskiver til hver 

 
Aldersgrænse på 7 år for børn. 

 
Sponsorer: 

Maler Gunnar, Oasen og Jysk 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 10/2008 

Tirsdag den 4. november 2008 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Mogens Nielsen, Søren Gyldsø 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: Blev underskre-

vet. 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Revision af internt regnskab: Blev revideret og god-

kendt den 14. oktober 2008. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 14. oktober 2008: Blev gennemgået af 

Glenda. 
3-2 Kontorvagt den 28. oktober 2008: Blev gennemgået af 

Birthe. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Intet. 
  
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Udskiftning af defekt forstærker i blok 8. Diskussion 

om betaling af faktura med YouSee. Sagen er gået til 
Forvaltningsgruppen. 

4-2 Møde med Aplus om IPTV (Digitalt TV) er aftalt til tirs-
dag den 18. november 2008 kl. 16.30.
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4-3 Husdyr i blok 9 er afmeldt (muskelhund) Så skulle der 
ikke være flere muskelhunde i Lunden. 

  
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Generalforsamling i Ældre-Caféen afholdt den 7. no-

vember 2008. 
5-2 Lundens bankospil overtages i november og december 

af Birgit og John med diverse hjælpere. 
5-3 Forslag om fælles kursus med afd. 90 + 94 for bestyrel-

se og funktionærer i egne lokaler. Der arbejdes videre 
med forslaget. 

5-4 Referat fra De 9 møde den 6. okt. 2008. 
 Forslag til forretningsorden blev gennemgået m.m. 
5-5 Referat fra Herfra og videre styregruppemøde den 6. 

okt. 2008 tages til efterretning. 
  
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Referater fra beboergruppemøde blev taget til efterret-

ning. Kan læses i Lundexpressen. 
6-2 Udluftningsvaner øger risikoen for skimmel. Presse-

meddelelse fra Landsbyggefonden. Kan læses i Lundex-
pressen. 

6-3 Boliggarantibeviser. Der er stillet forslag om udstedelse 
af boliggarantibeviser for de enkelte afdelinger. Vi ved-
tog, at det var en god ide, d.v.s., at lejere, som fraflytter 
deres lejlighed, vil kunne købe retten til at vende tilba-
ge til en bolig i samme afdeling eller boligorganisation 
inden for en periode på 3 år. Et sådant boliggarantibe-
vis vil koste 900 kr. 

6-4 Råderetskatalog – møde den 11/11 2008 kl. 19.00. 
John, Mogens og Preben deltager.  

  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over lugtgener fra knallert i cykelrum i blok 7. 

Ejeren har fået meddelelse om, at det ikke ifølge
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brandmyndighederne er tilladt at henstille knallerter i 
cykelrummene. 

7-2 Klage over fuglefodring på altan i blok 10. Det er 
strengt forbudt ifølge Husordenen at fodre fugle fra al-
tanerne eller på friarealer. Det kan tiltrække rotter og 
andre dyr. Overgives til Forvaltningsgruppen. 

  
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Intet 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vaskeriet til jul og nytår 
 

 
Onsdag den 24. dec.: Lukket 
Torsdag den 25. dec.: Lukket 
Fredag den 26. dec.: Lukket 
 
Onsdag den 31. dec.: Lukket 
Torsdag den 1. jan.: Lukket 
Fredag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 22.00 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
af de seks blå mænd 

 



18 

Ældre-Caféen 
Lejerbo afd. 157 
 
Referat fra generalforsamlingen i Lundens Ældre-Cafe den 7. 
november 2008 kl. 15:00. 
 
Der var fremmødt 27 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Regnskab 
4) Indkomne forslag 
5) Valg 
6) Eventuelt 
 
Pkt. 1.  Valg af dirigent 

Formanden åbnede generalforsamlingen og foreslog John Fri-
mann som dirigent. John Frimann blev valgt og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Pkt. 2.  Bestyrelsens beretning 

Beretningen var omdelt skriftligt, og Inger uddybede denne. Vi 
er 38 medlemmer og der har været mange aktiviteter af for-
skellig slags gennem de sidste 1 ½ år i vore nye lokaler.  
 
John Frimann takkede også på afdelingens vegne for den store 
indsats der er ydet i Ældre-Cafeen og ønskede foreningen fort-
sat god fremgang. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 3.  Regnskab 

Regnskabet var omdelt til medlemmerne samt specifikation af 
nogle af posterne i regnskabet 2006-2007. Kassereren var ikke 
til stede på grund af sygdom. Der blev rejst en kommentar til 
regnskabet, idet den store post under diverse kan rejse 
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spørgsmål fra beboere, når det udsendes til afdelingsmødet. 
Bilag vil ikke være inkluderet i det regnskab, der udsendes til 
beboerne til afdelingsmødet.  John Frimann oplyste, at der – 
efter anmodning fra kassereren – var taget hånd om flere po-
ster i regnskabet for 2008-2009. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 4.  Indkomne forslag 
 
Der var indkommet et forslag. 
 
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 7: 
 
Fra – Ældre-Cafeens kassebeholdning må maksimum være 

ca. 1.000 kr. Overstiger kassebeholdning de ca. 1.000 
kr., skal det overskydende beløb indsættes på Ældre-
Cafeens bankbog. 

 
 Tilladelse til at hæve kassebeholdningen skal godkendes 

af Lejerbo’s Regionskontor. 
 
Til - Ældre-Cafeens kassebeholdning må maksimum være ca. 

2.000 kr. Overstiger kassebeholdningen de ca. 2.000 kr., 
skal det overskydende beløb indsættes på Ældre-
Cafeens bankbog. 

 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 

Pkt. 5 valg. 
 

• Formand Inger Simonsen blev enstemmigt genvalgt for 2 
år. 

• Bestyrelsesmedlem Lissie Petersen blev enstemmigt gen-
valgt for 2 år. 

• Nyt bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslog Tove Aarøe. 
Tove Aarøe blev enstemmigt valgt for 2 år.
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• Suppleant – bestyrelsen foreslog Erik Ilsvard. Et medlem 
foreslog Ellen Stoltenberg som ny suppleant. Afstemning 
blev foretaget, og der blev afgivet 7 stemmer til Erik 
Ilsvard, og 17 stemmer for Ellen Stoltenberg. Ellen Stol-
tenberg blev herefter valgt som ny suppleant for 1 år. 

 
Pkt. 6.  Eventuelt. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at hun ikke fra Ældre-
Cafeens side havde hørt tak til bla. Gunnar ”maler”, som hav-
de været en stor sponsor til Ældre-Cafeen. Hertil svarede be-
styrelsen, at hun jo ikke kom der så tit, og bestyrelsen har 
mange gange udtrykt deres tak, både skriftligt og mundtligt, 
og desuden utallige gange oplyst medlemmer, når der skete en 
sponsorering. 
 
Et medlem gav udtryk for, at medlemmerne skulle spørges, før 
der købes ind for et større beløb til Ældre-Cafeen. Hertil sva-
rede bestyrelsen, at større indkøb så som opvaskemaskine, 
stole m.v. altid var blevet fremlagt til medlemmerne, således at 
flertallet af medlemmer var tilstede. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15:30. 
 
Referat ved Glenda Jensen (substitut pga. Erik Ilsvard ikke 
deltog i generalforsamlingen). 

 
 
 
 
John Frimann Inger Simonsen 
 Dirigent Formand 
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Velfærdsministeriet på besøg i Brøndby 
Strand 
Den 13. november havde 
Brøndby Strand besøg af vel-
færdsminister Karen Jesper-
sen og Asger Aamund, der 
samme dag blev udnævnt som 
bestyrelsesformand for Det Bo-
ligsociale Videnscenter. Karen 
Jespersen og Asger Aamund 
var på besøg i Pigehuset og 
Værestedet. Her fortalte leder-
ne Niemet Arabaci og Tigani 
Charif  om de to projekter. 
Borgmester Ib Terp fortalte om 
det arbejde gøres for at gøre 
Brøndby Strand til et godt sted 
at bo, både hvad angår boliger 
og tryghed. Udviklings- og 
kommunikationschef Anne 
Sophie Hansen fra Bo-Vest for-
talte om aktiviteterne under 
helhedsplanen Herfra og Vide-
re, som både Pigehuset og Væ-
restedet er en del af. Besøget 
blev afsluttet med en presse-
konference i Rheumhus. Her 
sagde velfærdsminister Karen 
Jespersen blandt andet:  
”Det er tydeligt, at der gøres et 
fantastisk stykke arbejde med 
de unge i Brøndby Strand og 
det er noget af det bedste jeg 
har set. Det er tydeligt, at de 
unge gennem de to væresteder 
får en lysere fremtid end ellers 
ville have haft. Det viser, at de 
udfordringer, der er i boligom-
råderne kan løses og vi håber 
at det nye videnscenter kan 

formidle de gode erfaringer vi-
dere, så andre kan få gavn af 
dem.” 
Asger Aamund var lige så posi-
tiv. ” Det er første gang jeg er i 
Brøndby Strand og jeg er dybt 
imponeret, både over bolig-
standarden og de initiativer, 
der er sat i gang herude. Det 
hører også med til en god inte-
gration, at man bliver integre-
ret på arbejdsmarkedet, og det 
er en af de opgaver, som frem-
tiden skal løse.” 
Det Boligsociale Videnscenter 
er et center, som velfærdsmi-
nisteriet er ved at oprette. Cen-
terets opgave er at udvikle og 
samle den eksisterende viden 
om det boligsociale arbejde i 
de almene boligområder. Vi-
denscenteret vil komme til at 
ligge i et alment boligområde. 
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Grund-, Mellem- og Fuldpakken forbedres 
Med virkning fra 1. januar 
2009 forbedres indholdet af 
Grund-, Mellem- og Fuld-
pakken således: 
 
• Grundpakkekunderne får 
adgang til TV3 og Kanal 4. 
 
• SBS NET bliver landsdæk-
kende og flytter fra Grund-
pakken til Mellempakken. 
(sendes fremover også digi-
talt). 
 
• Mellempakken udvides 
med TV 2 Zulu og TV 2 
News. 
 
• CNN flytter fra Mellempak-
ken til Fuldpakken. 
 
• Nickelodeon flytter til en ny 
kanalplads i Fuldpakken og 
udvider sendetiden. 
 
• Vh1 udvider samtidig sen-
detiden til at sende hele 
døgnet. 
Der sker ingen prisstigninger 
for Grundpakkekunder, 
selvom de får adgang til TV3 
og Kanal 4. 
 
Ændringerne er planlagt til 
at ske i uge 51, 2008 og vil 
betyde, at de berørte kanaler 
skal indstilles til nye fre-

kvenser på dit fjernsyn. 
 
Læs mere om kanalomlæg-
ningen på you-
see.dk/nyekanaler eller slå 
op på YouSee’s Infokanals 
teksttv side 110. 
 

 
 

Akut-telefon 
 
Når man ringer til vores 
Akut-telefon, så er der nogle 
gange vi ikke lige har mulig-
hed for at tage telefonen. Har 
I ringet til os med udeladt- 
eller hemmeligt nummer, be-
tyder det, at vi ikke har mu-
lighed for at ringe tilbage  
 
Vi opfordre derfor alle, der 
ringer til akuttelefonen, om 
at ringe med oplyst telefon-
nummer. 
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Brøndby Strand og Station 2:  
”De voldelige unge” 
Hvis du så udsendelsen De 
Voldelige Unge i TV2s do-
kumentarudsendelse Station 
2 mandag d. 10. november, 
sad du måske og undrede 
dig over, hvor indslagene om 
Brøndby Strand blev af, fordi 
der ret hurtigt blev vist bille-
der af højhusene! Indslagene 
kom slet ikke. For udsendel-
sen handlede om unge, der 
har hjemme i Avedøre, Hvid-
ovre og Rødovre og som ud-
viser en ekstrem voldelig ad-
færd. Alligevel valgte man at 
vise optagelser fra Brøndby 
Strand, samtidig med at bå-
de udsendelsens titel og af-
slutning med navn på in-
struktøren og producenten 
vises på baggrund af det ly-
serøde højhus i PAB afd.8.  
Det er faldet mange for bry-
stet, at vores boligområde på 
denne måde igen bliver kæ-
det sammen med ekstrem 
vold. De 9 og Brøndby Kom-
mune har gjort meget for at 
skabe tryghed i boligområ-
det, og det er lykkedes. Ifølge 
Københavns Vestegns Politi 
er Brøndby Strand nemlig 
det område på hele Vesteg-
nen, som har mindst uro og 
vold. En udsendelse som De 

Voldelige Unge kan få utryg-
heden til at stige og genska-
be tidligere tiders dårlige 
image, og det er grunden til, 
at der er blevet klaget til 
TV2. Klagerne er blevet til-
bagevist af TV2´s direktør, 
advokat og Seernes Redaktør 
med denne begrundelse: De 
unge i udsendelsen tager på 
stranden. Derefter kører de 
en tur og den går tilfældigvis 
gennem Brøndby Strand!  
Højhusene i vores boligom-
råde er det mest markante 
og lettest genkendelige af alt. 
Vi er kendt for dem i hele 
landet. Derfor er klagerne, 
som er afdelingsbestyrelsen i 
PAB afd.8, imagegruppen 
under De 9 og Gurli Hansen, 
beboer i PAB afd. 8, uforstå-
ende overfor, at TV2 ikke 
mener, de inddrager Brønd-
by Strand i udsendelsen, 
som viser optagelser af høj-
husene. Alle tre klagere har 
nu sendt indsigelserne vide-
re til pressenævnet, hvor de 
er modtaget og venter på at 
blive behandlet på Presse-
nævnets kommende møde.  
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Klage til TV2: 
Mandag d. 10. november 2008 
sendte TV2 programmet Station 
2 med temaet "De Voldelige Un-
ge". Udsendelsen foregår i Aved-
øre i Hvidovre Kommune og i 
Rødovre Kommune, men indle-
des med billeder af de lands-
kendte højhuse i Brøndby 
Strand. De vises igen nogle gan-
ge i udsendelsen, samt ved dens 
afslutning. Det er meget ubeha-
geligt at se sit boligområde i 
Brøndby Strand udstillet i en 
TV2 udsendelse om unges vold, 
når udsendelsen ikke ellers har 
noget med vores bydel at gøre, 
hverken i billeder eller tekst. Det 
vil vi gerne klage over. 
 
Efter vores opfattelse er det dår-
lig presseskik at bringe billeder 
fra et andet område end det en 
udsendelse omhandler. Vi kan 
samtidig se, at der er tale om nye 
optagelser og ikke arkivbilleder, 
idet et af klippene af det lyserøde 
højhus viser en renovering, der 
er foretaget i indeværende år. 
 
Ifølge Københavns Vestegns Poli-
ti er Brøndby Strand det mindst 
ramte område med hensyn til 
vold og kriminalitet på Vesteg-
nen.  
 
Pædagogen i udsendelsen siger 
til de unge, at de ikke tænker på 
den skade, de udøver mod andre 
mennesker. Men ”De Voldelige 

Unge” kommer på samme måde 
til at skade Brøndby Strand Par-
kerne. Vi er et boligområde med 
ca. 9.000 beboere, hvor boligaf-
delingerne har udført et stort og 
vellykket boligsocialt arbejde i 
samarbejde med Brøndby Kom-
mune og Nærpolitiet. 
 
Fra reklamespots ved man, 
hvordan selv ultrakorte klip au-
tomatisk bliver koblet til det te-
ma, der behandles. Når højhuse-
ne i Brøndby Strand klippes ind i 
udsendelsen "De voldelige Unge", 
bliver området stigmatiseret og 
fastholdt i et dårligt image, som 
det ikke fortjener. 
 
Vi håber, at de ansvarlige for 
denne dårlige presseskik er i 
stand til at give os en fyldestgø-
rende forklaring på, hvorfor de 
har valgt at misbruge vores høj-
huse som dækbilleder. 
 
På vegne af De 9 Boligselskaber i 
Brøndby Strand 
Presse- og imagegruppen 
 
Kontakt: 
Anet Tamborg 
Kommunikationsmedarbejder 
NetværksKontoret 
Kisumparken 2 
2660 Brøndby Strand 
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Teknisk tv-leksikon 
 
Analogt tv: 
Analogt tv ligger i frekvensbånd, og man skal indstille sit tv på 
rette frekvens for at modtage den tv-kanal, man ønsker. Det 
analoge signal er mere følsomt over for forstyrrelser. Hos You-
See fortsætter distributionen af analogt tv. Også efter oktober 
2009 vil alle de nuværende tv-kanaler være på samtlige fjern-
syn i husstanden, som er tilsluttet YouSee’s antennestik. 
 
DVB-C: 
Digital Video Broadcasting Cable. YouSee’s digitale tv-signal 
via kabel-tv-nettet. Det er meget mere robust og ’støjfrit’ end 
det analoge signal. Derfor får man et billede, der står kniv-
skarpt. 
 
Mpeg-2: 
En standard der komprimerer (presser) lyd og billedsignal, når 
det transmitteres. Mpeg-2 bruges i dag til at sende digitalt tv. 
 
Mpeg-4: 
En standard der komprimerer (presser) lyd og billedsignal, når 
det transmitteres. Mpeg-4 er mere effektiv end Mpeg-2, så der 
kan sendes flere tv-kanaler over samme båndbredde. YouSee’s 
digitale HD-bokse har både Mpeg-2 og Mpeg-4 indbygget. 
 
SDTV: 
Standard Definition. Alle digitale kanaler sendes i dag i SD-
billedkvalitet. Signalet kan sende både 4:3 og 16:9 format. 
 
HDTV: 
High Definition. Høj billedkvalitet med mange flere billedpunk-
ter. Det giver et meget detaljeret billede, der er op til fem gange 
bedre end det analoge signal. 
 

Læs mere på yousee.dk/ord 
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Hvor gør du af dine 
brugte batterier? 

 
Ja! Ikke! Du smider dem i dagrenovationen. 
 
Alle batterier er farligt affald. 
 
Batterier indeholder giftige tungmetaller såsom kviksølv og 
cadmium til skade for det omgivende miljø og kan gå i grund-
vandet. Batterier kan ikke brænde og hører derfor ikke hjem-
me i dagrenovationen. 
 
Størstedelen af den mængde affald, som kan indeholde tung-
metaller, stammer desværre fra husholdningerne. 
 
Derfor! Saml jeres batterier i en plasticpose og aflever dem en 
gang imellem på Genbrugspladsen i den dertil indrettede con-
tainer, tag dem med på Afdelingsbestyrelsens kontor eller til 
Varmemesterkontoret, hvor der er opstillet grønne kasser, 
 
Danskerne bruger gennemsnitligt i alt ca. 4 – 500 g batterier 
om året. Der bliver indsamlet ca. 100 g pr. person for øjeblik-
ket. 
 
Tænk dig om! Du har batterier alle vegne, i ure, i fødselsdags-
kort, i masser af legetøj, i blinkende nissehuer, i blinkende 
sko, i mobiltelefoner og m.m. 
 
Desværre er det sådan, at det meget tit er de mindste batteri-
er, der forurener mest, eksempelvis høreapparatbatterier og 
armbåndsur-batterier. 
 
Du må gerne smide hele kortet, nissehuen, mobiltelefonen el-
ler uret i kassen. 
 
Birthe Ketterle 
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Vittigheder 
 
Fire mænd er ude at spille golf. Den ene af dem skal pludselig 
tilbage til klubhuset for at hente noget. Mens de andre venter 
på ham udspiller der sig følgende samtale: Første mand: Min 
søn er entreprenør og tjener så mange penge, at han forærede 
én af sine venner en Strandvejsvilla. Anden mand: Min søn 
ejer en bilforretning, der går så strygende, at han gav én af si-
ne venner en gratis BMW forleden. Tredje mand: Min søn er 
børsmægler og har så stor succes, at han netop har betænkt 
én af sine venner med en fed aktiepost. Da den fjerde mand 
vender tilbage, spørger de andre ham, hvordan det går med 
hans søn. Fjerde mand: Går og går. Min søn er bøsse og det er 
jeg ærligt talt ikke særlig vild med. Men han må være god til 
det, for han fik både en Strandvejsvilla, en ny BMW og en fed 
aktiepost af sine sidste tre kærester. 
 
Her i udsalgstiden kan det være svært at finde en p-plads...  
I går var jeg inde i en butik i max 5 min, og da jeg kom ud 
igen, stod der en motorcykelbetjent og skrev et bødeforlæg...  
Jeg gik hen til ham og sagde "Slap nu lige lidt af. Giv dog folk 
en chance!"  
Han ignorerede mig fuldstændigt. Gik blot hen foran bilen og 
skrev registreringsnummeret ned.  
Jeg hævede stemmen lidt og kaldte ham røvhul og regelrytter.  
Han kiggede på mig, mens han hev bøden af og derpå begynd-
te at undersøge dækkene.  
Så begyndte han fandme på en ny bøde.  
Jeg bad ham stoppe og kaldte ham blandt meget andet en for-
bandet æggeskal.  
Da han var færdig med den anden bøde, satte han begge bø-
derne under vinduesviskeren.  
Så undersøgte han gummikanten på viskeren og begyndte at 
skrive en ny bøde.  
Dette stod på i ca. 10 minutter. Jo mere jeg råbte, des flere 
bøder skrev han ud.  
Til sidst gad jeg ikke mere. Min egen bil holdt jo trods alt lige 
rundt om hjørnet.. 
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Vittigheder 
 
 

Og så var der blondinen, der hele tiden gik ud og kiggede i sin 
postkasse. Så en dag kom naboen hen og spurgte, hvorfor hun 
hele tiden kiggede i postkassen.  
- Det er fordi min computer hele tiden siger "you got mail". 
 
En ung mand vil købe en julegave til sin nye kæreste. Da de 
ikke har kendt hinanden særlig længe, bestemmer han sig for 
et par handsker, da han føler, at det vil være passende roman-
tisk, men ikke for personligt.  
I selskab med kærestens søster går han i Magasin og køber et 
par hvide handsker. Søsteren købte et par trusser til sig selv. 
Under indpakningen forveksler ekspedienten pakkerne, så kæ-
restens søster får handskerne og han trusserne. Uden at kon-
trollere indholdet sender den unge mand gaven til sin kæreste 
sammen med følgende tekst:  
"Jeg valgte disse, da du normalt ikke har nogen på når vi går 
ud om aftenen. Havde det ikke været for din søster, havde jeg 
valgt en lidt længere model med knapper, men hun bruger de 
korte, der er lettere at tage af. Disse er i en sart farve, men 
damen, som jeg købte dem af, viste mig sine egne, som hun 
havde brugt de sidste tre uger, og de var kun ubetydeligt be-
skidte. Jeg fik hende til at prøve dine og de passede hende 
udemærket.  
Jeg ville ønske, at jeg kunne være der for at sætte dem på dig 
første gang, da der højst sandsynligt kommer til at være andre 
hænder, der kommer i kontakt med dem, inden vi ses igen. 
Husk at blæse luft i dem inden du lægger dem væk, da de 
højst sandsynligt bliver fugtige under brug.  
Tænk på hvor ofte jeg vil kysse dem gennem året, jeg håber, at 
du vil have dem på for mig fredag aften.  
P.S. Den sidste nye mode er at bære dem nedrullet med lidt 
pels synlig." 
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FALCK 
 

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

20 13 51 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genbrugs-
butikken 

Ulsøparken 6, st. 
 

Der er åbent: 
mandag – fredag fra kl. 

10.00 – 17.00 
 

Vi mangler frivillige, der 
kunne tænke sig at hjælpe i 
butikken. 
 

Er det noget for dig, så kig 
ned i åbningstiden. 
 

En del af overskuddet går til 
Børnenes Rejsebureau. 
 
 
 
 
 

 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-

maskine. 
Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 
 

Pris pr. stk. 1 kr. 
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 – 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 YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50 
Mail: tvsupport@yousee.dk  
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservice 
mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44 
 

Ændring af programpakker 
Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: 
YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: kundeservice@yousee.dk  
Fax: 80 80 40 88 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax 
 
 
 

 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

Åbningstider  
 

Mandag – fredag: kl. 7:45 – 18:00 
Lørdag: LUKKET  

Søndag: 8:00 – 18:00 
Alle helligdage og skolefridage: kl. 8:00 – 18:00 

 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, 

grøntsager, kød, kylling og meget mere. 
Vi har alt til rimelige priser 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Rengøring: Kr. 250,- 

 
Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, 
den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, koster 
det yderligere 200,00 kr. i leje. 

 
 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

Leje: 250,00 kr. 
Rengøring: 250,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 
Leje i antal timer: 6 timer 
Tidsrum på dagen: Efter klokken 12:00 

 

Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 
 

Udlejning: 
 

Tina Lundquist 
Telefon 40 59 16 73 

 
 

Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 
kl. 18:00 og 18:30.  

 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og alle er vel-
kommen. 
 
Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund vil deltage i det 
sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid vil være besty-
relsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august måned - men de andre dage 
står lokalerne til fri benyttelse for medlemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i loka-
lerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. torsdag i må-
neden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er der forskellige arrange-
menter, som der betales ekstra for. Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til 
yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v. 
 
Det månedlige kontingent er kr.: 30,00 
 
Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arrangementer i løbet af 
året, alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 
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, legetøj, samt småmøbler. 
 

- -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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Brøndby Strand Gulvservice 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

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 

november 2008 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 

Carina Wagner 
Daruplund 71, 3. th. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Mia Due  
Daruplund 59, 2. tv.  

 
3. præmie / 20 kr. 
Kevin Christiansen 

Daruplund 35, 2. tv. 
 

Løsning: 
 

 
 

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 

November 2008 
���������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
2 fl. Vin: 

Vibeke Øby 
Daruplund 23, 2. th. 

og 
 

1 fl. Vin:  
Hanne Ilsvard 

Daruplund 67, 3. 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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     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 normal  
arbejdstid, samt lørdag/ 
søndag og helligdage, kon-
taktes 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 
 

YouSee 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 
Per Samsing 
D. 69 

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 
Stanoje Gligoric 
R. 2 

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: Maria Samsing Dornø, Daruplund 69 
 

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 42 54 00 30 • Mail: formand@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 


