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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
 
 
 
 
 
   

 

 Redaktørens side  

Foråret står for døren….eller kommer der noget vintervejr? 
Vi må vente og se. Måske i vinterferien??? 
 
Den 14. februar er det Valentinesdag. Husk, at minde dem du 
elsker, om det☺ Det er også skudår i år, med skuddag den 
24.2. Er der nogle, der kender de rigtige regler for denne dag, 
(kvinderne må fri til manden, og et afslag udløser en 
kurv…med hvad?) så må I meget gerne skrive det til os. På 
forhånd tak. 
 
Der er billeder fra Fastelavn på side 19. Tak til alle jer, der del-
tog og tak for hjælpen med oprydningen bagefter. 
 
Rigtig god fornøjelse med dette nummer. 
 
Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline, med 
mindre andet er aftalt. Ellers kan I ikke regne med, at det når 
at komme med i bladet. 
 
Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29. eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline: 
Onsdag den 5. marts kl. 16.00 
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Kenneths klumme 
Nu er vi startet på sæsonens 
sidste vintermåned. 1. fe-
bruar er dag 32 i året, der er 
334 dage tilbage af året. Fe-
bruar 1757- I Danmark bli-
ver der indført bødestraf for 
drukkenskab. 
Dagens længde er ved må-
nedens begyndelse 8 timer 
og 35 minutter, og den tilta-
ger i løbet af måneden med 
hele 2 timer og 3 minutter. 
Denne måned har navn efter 
en stor romersk renselses-
fest, som blev fejret i denne 
måned. Det gamle danske 
navn er blidemåned. Forsta-
velsen blid betyder i dette til-
fælde lys, hvid (sne). 
 
Traditionen tro, har der igen 
her i februar måned været 
afholdt fastelavnsfest for 
Lundens børn med forældre, 
bedsteforældre m.m. Ca.100 
deltog, hvoraf ca. 60 var 
børn. Det var et par hyggeli-
ge timer og som det hører sig 
til, blev dronninger og kon-
ger kåret. Også bedste ud-
klædninger blev fundet. Ef-
ter hele seancen var rigtig 
mange voksne behjælpelig 
med oprydningen, det skal I 
have rigtig mange tak for. 
Ingen klumme uden en op-

fordring. Kære Lundbeboere, 
vil I ikke nok være ekstra 
omhyggelig med sortering af 
affald i de tre containere, der 
står i containergården?. Bli-
ver der ikke sorteret korrekt, 
ja så får Lunden bøder. Ja 
rigtig gættet, det er os selv, 
der kommer til at betale. Vi 
har fået bøder og det er dyrt. 
Penge som jeg tror, at vi kan 
bruge meget bedre, så derfor 
denne opfordring. Sorterin-
gen er ind imellem så slem, 
at de blå mænd må tage ho-
vedspring op i containerne 
for at fordele rigtigt og der-
ved spare os for en masse 
penge. Men det betyder jo 
også, at de blå mænd bruger 
en masse tid på ting, vi selv 
burde kunne klare og den tid 
går jo fra deres oprindelige 
arbejde. 
 
Til sidst en lille gåde: 
Der er en have med et træ, 
hvor der er fire æbler. Så 
kom præsten og hans datter 
og degnen og hans kone og 
tog ét hver. Der blev ét tilba-
ge, hvordan kan det være? 
 

Mange hilsener 
Kenneth 
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Et månedligt terrorlognings-gebyr på 
6,25 kr. 
Som det eneste land i EU 
har Danmark indført 
stramme regler om logning 
af teletrafik og internettrafik. 
Udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet eller -
tjenester til slutbrugere skal 
foretage registrering og op-
bevaring af oplysninger om 
teletrafik, der genereres eller 
behandles i udbyderens net, 
således at disse oplysninger 
vil kunne anvendes som led i 
efterforskning og retsforfølg-
ning af strafbare forhold. 

 

 

Logningsbekendtgørelsen 
blev gældende den 15. sep-
tember 2007. Du kan læse 
mere på retsinfo.dk, num-
mer 988, år 2007. 

 

Grundet logningsbekendtgø-
relsen pålægger A+ pr. 1. 
marts 2008 alle kunder et 
terrorlogningsgebyr på kr. 
6,25 pr. måned. 
 
 
 

 

A+ kundeservice får nye åbnings-
tider 
A+ Kundeservice får pr. 1. 
marts 2008 nye åbningsti-
der. Det er meget få, der har 
ringet sent på aftenen og 
derfor bliver åbningstiden 
sat ned, men til gengæld bli-
ver bemandingen forøget i 
åbningstiden. 
 
 
 

Mandag – torsdag 
kl. 09.00 – 19.00 
Fredag 
kl. 09.00 – 17.00 
Lørdag 
kl. 10.00 – 14.00 
Søn- & helligdage 
Lukket 
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Vaskeriet 
I forbindelse med budgetforhandlingerne er det blevet besluttet 
at regulere priserne i vaskeriet på grund af stigende omkost-
ninger. Priserne er sidst reguleret den 18. januar 2005. 
 

 Tekst Nuværende pris Nye priser 

Forvask kr.: 1,00 kr.: 1,00 

Maskine 6,0 kg. kr.: 10,00 kr.: 12,00 

Maskine 10,0 kg. kr.: 15,00 kr.: 17,00 

Tørretumbler kr.: 4,00 / 10 min. kr.: 5,00 / 10 min. 

Strygerulle kr.: 7,00 / 25 min. kr.: 7,00 / 25 min. 

Centrifuge Gratis Gratis 

De nye priser træder i kraft tirsdag den 25. februar 2008 

 

Se her! 
Vinterdæk 

Vi har fået ny bil og kan derfor ikke bruge vores 
ganske nye vinterdæk. 

Disse kan afhentes for 500,00 kr. 
 

2 stk gislaved 165/65 r14 79t med fælge 
 

2 stk continental 165/65 r14 79t med fælge 
 

Randi og Niels 
Tlf. 20 89 61 47 
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Regnskab og budget
Administrationen har lige ef-
ter jul fremsendt udkast til 
afdelingens regnskab for 1. 
oktober 2006 – 30. septem-
ber 2007. Vi kommer ud af 
regnskabsåret med et over-
skud på 53.892 kr. 
 
Årets overskud foreslås an-
vendt til henlæggelse til 
istandsættelse ved fraflyt-
ning (konto 402). 
 
Vi er blevet pålagt af Lands-
byggefonden ekstraordinært 
at henlægge ca. 775.000 kr. 
til renoveringen.  
 
Vores låneomlægning for et 
par år siden har stadig posi-
tiv indvirkning på vores 
regnskab. 
 
Vi har heldigvis ikke brugt 
så meget vand og haft så 
meget affald, som vi havde 
regnet med. 
 
Vi har også haft øget rente-
indtægter på ca. 179.000 kr. 
samt ekstra korrektion på 
beregnet rente af byggeska-
desag på ca. 155.000 kr. 
 
Regnskabet er blevet god-
kendt af afdelingsbestyrel-
sen, og det skal nu forelæg-

ges Lejerbo Brøndby til ende-
lig godkendelse. Det vil også 
blive forelagt på det kom-
mende afdelingsmøde til ori-
entering. 
 
Administrationen har også 
fremsendt udkast til budget 
for 1. oktober 2008 – 30. 
september 2009. Afdelings-
bestyrelsen har gennemgået 
det og fundet nogle rettelser 
til budgettet, som vi har for-
handlet med administratio-
nen om. En god nyhed er, at 
vi vil komme med forslag om 
en lejenedsættelse på 0,29 % 
for familieboliger og 0,19 % 
for ældreboliger. Det er ikke 
meget, men lidt har også ret. 
Der er godt nok store stig-
ninger i udgifter til ejen-
domsskatter, vand og reno-
vation. Vi er blevet pålagt af 
Landsbyggefonden at spare 
på udgifterne.  
 
Brøndby Kommune har skif-
tet renovatør. Firmaet Re-
noflex vandt EU-licitationen 
for indsamling af dagrenova-
tion, storskrald og haveaffald 
i kommunen. Kommunen 
har skiftet, fordi man har få-
et et bedre tilbud fra Re-
noflex, der oven i købet var 1 
mio. kr. lavere end den gam-
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le renovatørs tilbud. Men det 
ser ud til, at det kommunen 
sparer, det kommer vi til at 
betale. Fremover skal vi efter 
forlydende bl.a. betale for 
bortkørsel af storskrald. Så 
det er spørgsmålet om hvor 
meget man sparer på bund-
linjen. 
 
Vores vaskeri skal nogen-
lunde hvile i sig selv, og det 
gør det ikke for tiden. Der vil 
pr. 25. februar blive foreta-
get en regulering af priserne. 
Se andet sted i Lundexpres-
sen. 
 
På antennebudgettet vil der 
blive foreslået en forhøjelse 
på 24 kr. til 118 kr. om må-
neden. Hovedårsagen er især 
udgifter til YouSee, Copy-
Dan og udskiftning af vores 
switche. 
 
Budgetforslaget vil blive fore-
lagt på det kommende afde-
lingsmøde til endelig god-
kendelse. 
 
For indeværende budgetår er 
vi også blevet pålagt at spare 
på vores driftsbudget. Vi kan 
ikke spare så meget som vi 
skal, så vi må nok imødese 
et større underskud. 

 

Der har også været noget 
utilfredshed med vores ren-
gøringsfirma. Vi har sagt vo-
res kontrakt op pr. 31. maj 
2008. Vi er derfor ved at un-
dersøge andre muligheder. 
Det kan også være, at vi – af 
sparehensyn – bliver nødt til 
at være uden trapperengø-
ring i 1 eller 2 måneder til 
sommer. 
 
Mange hilsener 

John 
 

Akut-telefonen 
 
Vores akuttelefon fungerer 
fornuftigt. Den er åben for 
beboerne uden for ejendoms-
funktionærernes normale 
arbejdstid, og den bliver 
tændt omkring kl. 16:00 og 
slukket for natten ca. kl. 
23:00. 
 
Hvis der er et problem i dag-
timerne uden for kontorti-
den, så læg en besked på 
varmemesterens telefonsva-
rer: 
 

43 73 99 82. 
 

Den bliver aflyttet flere gange 
om dagen.
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Til salg: 
 

1 par håndbold/badmintonsko, brugt meget lidt. 
Hvide, str. 31, kan afhentes for 50 kr. 
Ring 43 54 98 02 eller 28 12 57 21 efter kl. 15.00. 
 
Stor kummefryser ca. 240 liter, 16 år gammel.  
Kan afhentes. Man skal selv bære den ned af trapperne. 
Ring på tlf. 43 54 98 02 el. 28 12 57 21 efter kl. 15.00. 
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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 
 
 
 
 
 

Genbrugsbutikken 
I april 2007 åbnede Røde Kors i samarbejde med De 9 en ny 
Genbrugsbutik i Ulsøparken 6, st. 
 

Der er åbent mandag – fredag fra 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. 
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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 
________________________________________________________________________________________ 

31. januar 2008 
 
 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 11. marts 2008 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2006 – 30. september 2007 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2008 – 30. september 2009 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Formand: John Frimann 
  Bestyrelsesmedlem: Preben Chr. Hansen 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen 

 b. Bestyrelsessuppleant: Finn Nielsen 
  Bestyrelsessuppleant: Søren Gyldsø 
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant for 1 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen 
   Jette Truesen 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen 

 
9. Eventuelt 
 
 

Evt. forslag skal være afdelingsbestyrelsen (afdelingskontoret), Daruplund 29, st. 
i hænde senest tirsdag den 26. februar 2008. 

 
 Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
 p.b.v. John Frimann
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
5. marts, 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 
den5. marts klokken 16:00. 
 
Navn: _____________________Adresse:____________________________ 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 1/2008 

tirsdag den 8. januar 2008 
 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due og Birthe Ketterle. 
Afbud: 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 Årsregnskab for 2006-2007 – 2. udkast blev gennem-

gået. 
2-2 Driftsbudget for 2008-2009 – 3. udkast blev gennem-

gået. John tager ind til Lejerbo for at få drøftet nogle 
poster. 

2-3 Budgetkontrol 1. okt. 2007 – 31. dec. 2007 blev gen-
nemgået uden bemærkninger. 
 

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 11. dec. 2007 blev gennemgået. 
3-2 Kontorvagt den 8. jan. 2008 blev gennemgået. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Dørtelefon hyler: Elektriker 

eller funktionær tilkaldt. 
”Oversvømmelse” i håndvask og toilet. Abak tilkaldt. 
”Utæt vaskemaskine” i blok 3. 
Komfur slår fra til HFI-relæ. Meldt 2 gange med 5 da-
ges mellemrum. 
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Hærværk på hovedsikringsskab 3. juledag. 8 sikringer 
sparket i stykker, hvilket bevirkede, at der ikke var lys 
i hele blokken. Dong kom i løbet af 50 minutter. Det 
blev oplyst, at en af dem var en ung mand fra Gl. Kø-
gelandevej, men vi kunne ikke gøre noget uden bevi-
ser. 
  

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Ny pris på internet 20 Mbit/s. Prisen er nedsat 200 

kr. 
4-2 Datoer for bankospil 2008-2009 blev godkendt. 
4-3 Invitation til nytårskur for Afdelingsbestyrelsen med 

familie den 20. januar 2008. 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Børnefestkomiteen – fastelavn afholdes den 3/2 2008. 

Billetsalg tirsdag den 22.1. og lørdag 26.1. 
5-2 Afd. 90 holder afdelingsmøde den 12. februar 2008. 
5-3 Referat fra Lejerbo hovedbestyrelse d. 11/12 2007 blev 

taget til efterretning. 
5-4 Nyhedsbrev fra kvarterløft udkommet for sidste gang. 

Herfra og videre har overtaget den 1. januar 2008. 
5-5 Referat fra De 9 møde den 10. dec. 2007. Nye medar-

bejdere, Mette Holck og Anette Hamborg blev præsen-
teret. 
Problemer ved Røde Kors Butikken. Bilerne kan ikke 
komme ind under de små gangbroer. Spørgeskema-
undersøgelse om godt naboskab på vej. Regnskab fra 
sidste Kultur weekend var endnu ikke fremkommet. 
Kun få beboere deltager i Afdelingernes fest. 
Stiftende g/f for Kulturweekendens støtteforening af-
holdes den 8. februar 2008. 

5-6 Julehilsen modtaget fra: Ældre-Caféen, Lejerbos 
landsformand, Afd. 90, Afd. 94, Peter Holst Plan & 
Landskab, Wissenberg og Aplus. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ordinært afdelingsmøde den 11. marts 2008 blev gen-

nemgået. 
6-2 Helhedsplan – Skema A var godkendt af Brøndby 

Kommunalbestyrelse den 12. december 2007. Herun-
der forelå Landsbyggefondens støttetilsagn, som var 
svært fremkommelig. 
Dispensation for opsætning af postkasser er gået vide-
re til Færdselsstyrelsen. 
Preben havde gjort et stort arbejde med at fastsætte 
kriterierne for beboergrupper, og der blev foreslået føl-
gende beboergrupper: 
Lejligheden (herunder køkken, som skal tages over 
råderetten). 
Bygninger (altaner inkl.). 
Grønne områder. 
Legepladser. 
Grupperne vil blive organiseret som følger: 
Afdelingsbestyrelse 
Byggeudvalg 
Beboergrupper 
Vores byggeudvalg der består af John, Preben og 
Glenda tager initiativet til opstart af grupperne. Vi 
skal nok regne med at de første møder kan holdes in-
den sommer. 

 
6-3 Restmidler i Kvarterløft – bevilling er modtaget på op-

stilling af 7 bænke i Lunden. Bænkene opstilles bl.a. 
ved springvandet, da de eksisterende bænke er meget 
slidte, og 1 er kasseret på grund af hærværk og slid. 
De nye bænke bliver i granit og opsættes i løbet af for-
året. 
 

6-4 Brug af vaskeriet jule- og nytårsaften er meget ringe. 
Mellem 2 og 3 personer har vasket jule- og nytårsaf-
ten, så vi besluttede at holde lukket disse 2 dage. 
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6-5 Legepladseftersyn. Det årlige legepladseftersyn har tid-
ligere været foretaget af Kompan, men sikkerhedsin-
spektøren har nu dannet eget firma, Elverdal, og på 
grundlag af et godt samarbejde vedtog vi at overdrage 
eftersynet til dette firma. 

6-6 Brøndby Fjernvarme. Energitilsynet har besluttet, at 
Brøndby Fjernvarme skal tilbagebetale et ret stort be-
løb til forbrugerne, men da fjernvarmen samtidig vil 
stige betydeligt, vil det næsten udligne sig selv. Det vil 
fremgå af årsregnskabet, der vil foreligge til sommer. 

6-7 Trapperengøring. Vi undersøger, om det vil kunne be-
tale sig at have 2 faste medarbejdere på trapperengø-
ringen. Det blev besluttet at gå videre med sagen. 

6-8 Parkering af ”lang” lastbil fra ”Landstrygeren” ved op-
gang. Politiet har også været omkring med et girokort. 
Sagen er afsluttet. 

6-9 Fyrværkeri – oprydning. Alt var stort set ellers accep-
tabelt. Dog blev der sendt et brev til beboerne i en op-
gang i Daruplund, som herefter ryddede op. 

6-10 Affaldshæfte er revideret, og vi håber, at det snarest 
bliver optrykt af Brøndby Kommune. 

6-11 CD med ”Det brænder” fra Beredskabsstyrelsen ligger 
til udlån for interesserede. 

6-12 Bendix – Træ & glas er overdraget til fa. Enemærke og 
Petersen A/S, men beholder stadig samme navn. 
 

Pkt. 7 Klager 
 Ingen. 

 
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen. 
 
Næste møde tirsdag den 5. februar 2008 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2/2008 

mandag den 28. januar 2008 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Finn Nielsen og Birthe Ketterle. 
Afbud: Mogens Nielsen 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 

 
Pkt. 2 Regnskab og budget 
2-1 Årsregnskab for 2006-2007 – Endelig udkast blev 

gennemgået. Der er et overskud på kr. 53.892,00. Der 
er ekstraordinært henlagt kr. 775.000 jf. Landsbygge-
fondens støttetilkendegivelse. 

 Afdelingsbestyrelsen godkendte regnskabet. 
2-2 Driftsbudget for 2007-2008 (indeværende år). Budget-

tet er godkendt på afdelingsmødet i marts 2007, så vi 
kan ikke ændre på tallene. Men jf. Landsbyggefondens 
støttetilkendegivelse skal vi spare ca. kr. 700.000 på 
bl.a. variable udgifter. Det bliver svært, og vi må imø-
dese, at afdelingen får et større driftsunderskud. Vi 
skal være ekstra påpasselige med udgifterne, og håbe 
at vi kan begrænse underskuddet. 
Driftsbudget for 2008-2009 – udkast blev gennemgået. 
Mogens og John har haft et 4 timer langt budgetmøde 
med Lejerbo da vi jf. Landsbyggefondens støttetilken-
degivelse skal spare kr. 345.000. Det er lykkedes at 
finde besparelser, men det bliver et meget stramt bud-
get. 
 
 
 
 



18 

Antennebudgettet vil stige til kr. 118,00 pr. måned. 
Det skyldes hovedsageligt nye switche i krydsfelterne 
og stigning fra ”YouSee” og CopyDan. Vi må ikke hen-
lægge til fornyelser af vores anlæg, så med den forny-
else, der skal finde sted, er vi nødt til at låne pengene 
af os selv og afdrage over 4 år. 
Afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet med en hus-
lejenedsættelse på 0,29 % for familieboliger og 0,19 % 
for ældre boliger, samt en forhøjelse på antennebud-
gettet med kr. 24,00 pr. mdr. 
Budgettet forelægges afdelingsmødet den 11. marts 
2008 til endelig godkendelse. 
 

Næste møde tirsdag den 5. februar 2008 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 

Vi vasker trapper hver onsdag. 
 

Det vil være til stor hjælp, hvis måt-
terne 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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Fastelavn 2008 
 



 20

Kattekonger og –dronninger hos børnene.
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De bedst udklædte børn. 

De voksne gik også til den …… 
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Kattekonge og –dronning hos de voksne. 

Den bedst udklædte voksen. 
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Revideret den 
30. januar 2008 

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 3tv 013 Henriksen 1 hund 
R 4 3th 015 Anker 1 hund 
R  6 1th 002 Christensen 1 hund 
R 6 2th 004 Bonne 1 kat 
D  1 1tv 022 Raagaard 1 kat 
D 3 st. 308 Richardson 1 kat  
D 3 3th 036 Bigler 1 hund 
D 5 1tv 037 Galic 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 
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D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 kat 
D 17 2th 082 Nielsen 1 kat 
D 17 3tv 083 Graversen 1 hund 
D 19 3tv 089 Thomsen 1 kat 
D 21 1tv 091 Jensen 1 hund 
D 21 1th 093 Slosarich 1 hund 
D 21 2tv 094 Thomsen 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 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 hund 
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 hund 
D 47 3th 189 Kristensen 1 kat 
D 49 1tv  190  Kracht 1 hund 
D 49 1th  191  Jørgensen 1 hund
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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 57 1mf 218 Grayholm 1 kat 
D 57 2mf 221 Nonboe 1 hund 
D 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hund 
D 57 3tv 223 Jørgensen 1 hund 
D 57 3th 225 Overvad 1 hund 
D 59 1th 227 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 Knigge 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 2tv 295 Lystbæk 1 hund 
R 10 2th 297 Jensen 1 hund 
R 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hund 
R 12 3th 291 Hansen 1 kat 
R 14 1tv 277 Mogensen 1 hund 
R 14 2th 282 Olsen 1 hund 
R 14 3th 285 Olsen 1 hund 
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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: 
 

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 

Januar 2008 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mads Jørgensen 

Resenlund 4, 1.th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3.th. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Clara Juul Andreasen 

Resenlund 6, 1.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 

Januar 2008 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Britta Frølund 

Daruplund 17, 1.tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Sofia Ingvardsen 

Daruplund 51, 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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     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 
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 
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: 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 42 54 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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