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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
   

 Redaktørens side  

Så gik endnu en måned. Det er blevet bedre vejr og man får 
helt lyst til, at rydde ud i sit kælderrum og diverse gemmer. 
Måske var der stemning for et Loppemarked? 
 
Der var kun 3 løsninger til Børneopgaven, så alle vinder denne 
gang. Måske har opgaven været for svær??? 
 
Jeg har ikke fået nogle indlæg angående KRAM arrangemen-
ter, heller ikke angående Servicebussen. Så der er intet nyt 
derfra. Vi er fortsat interesseret i indlæg, hvis I har været til et 
arrangement, eller kørt med Servicebussen. 
 
God fornøjelse med denne Lundexpres og en rigtig god pinse til 
alle. 
 
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 4. juni kl. 16.00 

 

 



 

Johns klumme 
 
Brøndby Kommune havde 
indkaldt til møde i starten af 
april. Mødet drejede sig om 
helhedsplanen for ”Knude-
punkt-området, det er områ-
det omkring stationens for-
plads, centret og kirken. Det 
er meningen, at der skal 
bygges en del huse/lejlig-
heder og 3 højhuse. De frem-
lagte skitser var virkelige go-
de, og hele området kan bli-
ve et godt og spændende om-
råde. Brøndby Kommune 
forventer, at den fremlagte 
plan offentliggøres i løbet af 
maj måned. 
 
Det var indbudt 7 firmaer til 
opgaven som Totalrådgiver 
på vores renovering. Der er 
kommet lidt juridisk grus i 
maskineriet, da vores nye 
rådgiver endnu ikke er valgt. 
Vi forventer, at det sker i lø-
bet af få dage. 
Til deltagelse i beboergrup-
perne, er der desværre ikke 
så mange der har meldt sig. 
Det første møde blev afholdt 
mandag den 28. april. Der er 
omtale af mødet, på næste 
side.. 

Vi har haft et stort vandspild 
i en blok. Et toilet løb og 
brugte ca. 240 m3 vand. På 
ca. 1½ måned. Desværre har 
vi ikke mulighed for, at få 
dækket udgiften. Hvis der er 
et toilet der løber, så bedes 
man henvende sig hurtigst 
muligt til varmemesteren. 
 
Vi har fået nogle tilbud på 
trapperengøring. Varmeme-
steren og afdelingsforman-
den, har en første forhand-
ling med 2 firmaer i den 
nærmeste tid. 
 
Lejerbo Brøndby har jo 50 
års jubilæum, fredag den 9. 
maj. Der holdes reception på 
dagen mellem kl. 14:00 og 
kl. 18:00 i Kirkebjerg Sel-
skabslokaler, Park Alle, hvor 
man er velkommen.  
Lejerbo har fået lavet en mu-
lepose og et jubilæumsskrift, 
og dette uddeles til alle be-
boere. 
 
Mange hilsener 
John 
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Beboergrupper 
Det første møde med bebo-
ergrupper, i forbindelse 
med den kommende reno-
vering, blev holdt mandag 
den 28. april 2008. 
 
Det er lidt skuffende, at der 
ikke er flere beboere der har 
meldt sig til arbejdet. Disse 
beboergrupper skal fungere 
som høringsgrupper for afde-
lingsbestyrelsens byggeud-
valg. Det vil sige, at vi skal 
påvirke vores kommende to-
talrådgiver (arkitekter, inge-
niører og landskabsarkitek-
ter). 
 
Der er 4 grupper ”lejlighe-
der”, ”bygninger”, ”grønne 
områder” og ”legepladser”. 
 
Da der kun er tilmeldt 2 be-
boer i gruppen ”Grønne om-
råder” og 1 beboer i ”Lege-
pladser”, foreslår byggeud-
valget, at de nedlægges og 
området overføres til ”Byg-
ninger”. Nogle mente, at det 
var vigtigt med legepladser, 
og de måske skulle udvides. 
Der er ikke i planen lagt op 
til, at der hverken skal være 
mindre eller flere/større le-
gepladser. Grupperne accep-
terede, at ”Grønne områder” 
og ”Legepladser” nedlægges, 

og man sørger for at der er 
fokus på legepladser. 
 
Arbejdet i grupperne vil ske 
på baggrund af de 2 udgivne 
”Lundeaviser”, samt behand-
ling af renoveringen på afde-
lingsmøderne og oriente-
ringsmøder. 
 
Vi skal have en ny total-
rådgiver. Der er 7 firmaer 
som er indbudt til at give til-
bud, men der er endnu ikke 
udpeget nogen. Det forven-
tes, at det sker meget snart. 
 
Anlægsøkonomien fra 
Landsbyggefonden blev kort 
gennemgået. Der kan man se 
hvad der er med, og hvad der 
ikke er med i projektet, og 
hvor mange penge der er af-
sat til hver del. De penge der 
er bevilliget er øremærket, så 
man kan ikke bare flytte 
rundt på pengene. 
 
For gruppen ”Lejligheder” 
blev Tommy Rex Mortensen, 
R.10 valgt som talsmand og 
Bent Madsen, D.7 som refe-
rent. 
 
For gruppen ”Bygninger” 
blev Lilian Andersen, D.37 
valgt som talskvinde og Jør-
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gen Jensen, D.49 som refe-
rent. 
 
Talsmand m/k skal bl.a. 
fastsætte mødedatoer og væ-
re tovholder. Byggeudvalget 
sørger for indkaldelse til mø-
der. Referent skal bl.a. tage 
notater fra møderne (kon-
klusionsreferat). Byggeud-
valget sørger for udsendelse 
af referat 
 
Grupperne skal være fleksi-
bel, således at man i løbet af 
perioden kan gå ud af en 
gruppe, ligesom der kan 
komme nye ind. 
 

Det blev aftalt, at gruppen 
”Lejligheder” holder sit første 
møde tirsdag den 20. maj kl. 
19:00. 
 
Det blev aftalt, at gruppen 
”Bygninger” holder sit første 
møde onsdag den 21. maj kl. 
19:00. 
 
Møderne vil normalt blive 
holdt om aftenen, enten i 
selskabslokalerne eller på 
afdelingskontoret. 
 
John Frimann 
 
 
 

 
 

 

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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Nyt fra NetværksKontoret 
Tranens Drenge afholder deres årlige streetfodboldturnering lørdag 
d. 31. maj. Hold øje med opslag i boligområdet for nærmere infor-
mation. 
 

Kom og besøg NetværksKontoret på KulturWeekenden, vi vil være i 
et telt på pladsen. 
 

Gå ikke glip af Afdelingernes Fest på KulturWeekenden. Den fore-
går lørdag d. 7. juni fra kl. 18. ”Tørfisk” og ”Magi i luften” leverer 
underholdningen. Prisen er 100 for voksne og 50 kr. for børn mel-
lem 3 - 12. Hold øje med opslag i din boligafdeling om, hvor og 
hvornår billetter kan købes.  
 

De 9s hjemmeside på Brøndby Nettet er nu blevet opdateret. Her 
kan du finde oplysninger om De 9 samarbejdet, projekter og aktivi-
teter i boligområdet, rapporter der er udgivet og meget, meget me-
re. Du finder De9s hjemmeside på www.broendbynettet.dk/De 9 
 

Børnenes Rejsebureau 
Bonbonland 
Husk fællesturen til Bonbonland med Børnenes Rejsebureau lør-
dag den 24. maj. 
Vi tager af sted kl. 9.00 og er hjemme igen kl.18.00. Turen forgår i 
busser, der afgår fra Tranen, Tranumparken 3 A. Det koster 100 
kr. for børn under 12 og 150 kr. for voksne at deltage. Der vil blive 
solgt billetter: 
7. maj kl. 16.30 - 17.30 i Rheumhus, Albjergparken 4. 
7. maj kl. 18.00 - 19.00 i Lundens afdelingskontor, Daruplund 29. 
7. maj kl. 16.00 – 18.00 i Perlen, Hallingparken 5. 
8. maj kl. 16.30 – 18.00 i Tranen, Tranumparken 3A. 
 

Koloni til Møllelejren 
Husk årets sommerkoloni på Mølle Lejren ved Asnæs fra 28.juli til 
1. august. Pris 300 kr. pr. barn under 15 år og 600 kr. pr. voksen 
for transport, ophold og mad. Forsalg fra 5. maj til 30. juni på Net-
værksKontoret, Kisumparken 2 eller ring 43 54 22 75.  
Når I melder jer til, skal I være opmærksomme på, at det er et fæl-
les ansvar at alle får en hyggelig koloni. På et fællesmøde inden vi 
tager af sted fordeler vi opgaverne såsom madlavning, oprydning 
og aktiviteter imellem os. 
Vil du vide mere om MølleLejren så se: www.mollelejren.dk 
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Interview med Joan Pedersen, formand 
for De 9
De9 er partnerskabet mellem 
ni boligafdelinger i Brøndby 
Strand. Joan Pedersen er 
formand i 2008. Her fortæl-
ler hun om De9 og den tid, 
hun har boet i Brøndby 
Strand. 
 
Joan Pedersen 
- Jeg er kommet i Brøndby 
Strand siden 1982. I 1993 
flyttede jeg rigtigt ind. Jeg 
har altid været nysgerrig ef-
ter, hvordan ting hænger 
sammen. Det er grunden til, 
at jeg altid har været fagligt 
og boligsocialt aktiv. Jeg 
kom i bestyrelsen for min 
boligafdeling i 1994 og var 
formand fra 1998 til 2003. I 
2007 blev jeg igen formand 
og samtidig valgt som for-
mand for De 9. Men for-
mandskabet følger boligafde-
lingen, så det er BB 607, der 
har formandskabet og ikke 
personen Joan Pedersen. 
Formandens repræsenterer 
De 9 udadtil, for eksempel 
over for pressen og ved stør-
re begivenheder. Fordelen 
ved et partnerskab er at vi 
får større gennemslagskraft 

til at gennemføre renoverin-
ger og sociale aktiviteter. Og 
det er uvurderligt at vi kan 
udveksle erfaringer på tværs 
af boligselskaberne. 
 
Lidt historie 
- Det første partnerskab be-
stod af 8 boligafdelinger og 
blev dannet i 1994 under 
byudvalgsperioden. Man op-
dagede boligafdelingerne til-
sammen kunne gennemføre 
store projekter. Vi var med i 
Kvarterløftet og har i fælles-
skab udviklet den boligsocia-
le helhedsplan Herfra og Vi-
dere, der er i kraft fra 2008 
til 2011.  
Jeg har fulgt udviklingen fra 
dengang, hvor lejlighederne 
stod tomme og til i dag, hvor 
vi har ventelister. Der er ar-
bejdet intenst på at gøre 
Brøndby Strand mere attrak-
tivt og vi har fået et langt 
bedre socialt miljø. De 9s 
samarbejde har haft stor be-
tydning for denne udvikling.  
 
Brøndby Strand 
Der må være plads og rum 
til alle i vores brogede fælles-
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skab. Det er et stadigt arbej-
de at skabe et godt socialt 
miljø for alle aldersklasser. 
De som er unge i dag var 
børn, da jeg flyttede ind. Vi 
har altid lavet juletræs- og 
fastelavnsfester i boligfor-
eningen og vi kender hinan-
den godt fra dengang. Under 
den grønne guide havde vi 
en konkurrence om at holde 
gårdene fri for papiraffald, og 
vi vandt. At kende hinanden 
giver tryghed. Inden brande-
ne i dette forår, var vi i gang 
med at udvikle tryghedspro-
jekter, hvor unge og ældre 
lærer hinanden at kende. 
Det er meget vigtigt, at vi 
fortsætter dette arbejde. 

Esplanaden 
Esplanaden er et godt og an-
derledes beboerblad og jeg 
ønsker tillykke med fødsels-
dagen. Redaktion forstår at 
finde balance mellem under-
holdende og oplysende artik-
ler. Esplanaden hører under 
De9s aktiviteter, men det er 
sjældent, at vi har kritik af 
dets linje. Det ville være 
godt, hvis bladet kunne få et 
endnu større læsergrundlag. 
Det kunne være oplagt at 
forsøge at inddrage flere i 
bladsamarbejdet i de år Her-
fra og Videre bliver gennem-
ført. 
 
 

 
 
 

Til salg/gratis: 
Kummefryser ca. 200 liter (17 år gammel) kan afhentes gratis 
mod selv at bære den ned fra 2. sal. 
 
 
 
Håndboldsko/indendørs gym.sko str. 31 sælges for 50 kr.  
 
Sovesofastel, Lycksele, b:140 cm l:188 cm. Uden madras men 
incl. betræk i lys beige. Pris 200 kr.  
(ny madras kan anskaffes i IKEA til 900 kr.) 
Ring 43549802/mob.28125721 
 
Hilsen 
Jeanette Due 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
4. juni, 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 
4. juni klokken 16:00. 
 
 
Navn: __________________________Adresse:_____________________ 
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 Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 5/2008 
Tirsdag den 8. april 2008 

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

Kenneth Due, Mogens Nielsen, Søren Gyldsø, Søren 
Jensen og Birthe Ketterle. 

Mødet startede med at hilse på beboerrådgiverne Mette Holck 
og Anet Tamborg. Mette fortalte om Kultur Weekend og grønne 
regnskaber. 
 
Anet fortalte om Brøndby Nettet. Ønskede at få større kom-
munikation med os igennem Lundexpressen. Hun arbejdede 
på at få Brøndby Strands image højnet, bl.a. gennem Pressen 
og Esplanaden. Hun mente, at det var en myte, at indvandrer-
ne gav anledning til mere vold end danskerne. Hun samlede 
blandt andet på positive historier om Brøndby Strand. 
 
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. 
1-3  Forretningsorden for bestyrelsen: Blev gennemgået og 

godkendt. 
1-4  Konstituering: Der var enkelte rettelser til den eksiste-

rende. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1  Budgetkontrol 1. okt. 2007 – 31. marts 2008 blev gen-

nemgået og taget til efterretning. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1  Kontorvagt den 4. marts 2008 blev gennemgået. 
3-2  Kontorvagt den 18. marts 2008 blev gennemgået.
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3-3  Kontorvagt den 1. april 2008 blev gennemgået. 
3-4  Sager fra Akut-telefonen: Stoppet afløb på badeværel-

se. Abak Kloakservice blev tilkaldt. 
Beboer i blok 1 havde toilet, der løb. Opdagede det 
først efter fyraften. Blev bedt om at indtale besked på 
tlf. eller maile til varmemesteren, som så ville kikke på 
det næste morgen. 
Utæthed i blok 1. Vand fra loftet. Kontaktede varme-
mesteren næste morgen, da det var holdt op med at 
løbe. 
Samme i blok 2. Kontaktede ligeledes varmemesteren 
næste morgen. 
I blok 6 var der et oversvømmet gulv og i blok 4 var et 
køle/fryseskab gået i stykker. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1  IT system er opgraderet til en mere stabil enhed med 

større kapacitet. Den er langt mere driftssikker end 
den tidligere. 

4-2  Blomstermarked den 3. maj 2008. 
4-3  Husdyr i Lunden. 

Der udsendes brev til hundeejerne med ønske om op-
lysning om hundens race. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1  Forslag til mødedatoer blev gennemgået og revideret. 
5-2  Referat fra Lejerbo Brøndby af 13. marts 2008. 

Tagboligerne i afd. 157 blev drøftet. Brøndby Kommu-
ne tager forbehold af hensyn til økonomien, men der 
arbejdes videre med forslaget i den kommende projek-
tering for fastlæggelse af den endelige økonomi, og om 
det i det hele taget kan lade sig gøre. Man skal nok 
regne med at Brøndby Kommune ikke vil give tilladelse 
til at bygge tagboliger. 

5-3.  Referat fra Repræsentantskabsmødet den 26.3.08. 
Referatet blev taget til efterretning. 

5-3  Hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo den 26.2.08. 
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 Udlejningssitiationen i de forskellige regioner blev op-
gjort. 

 Referatet blev taget til efterretning. 
5-5 Oversigt over antal beboere i Lunden. Vi er gået ned 

fra år 2.000 til år 2008 med 79 beboere. 
5-6  Møde med Dialogforum den 2.4.08. Mødet drejede sig 

om helhedsplanen for ”Knudepunkt-området. Der er 
skitseret yderligere forslag til forplads og Center. 

5-7  Referat fra de9-møde den 10. marts 2008. 
 Referatet blev taget til efterretning. 
5-8  Regnskab for beboerrådgiverordningen blev taget til ef-

terretning. 
5-9  Landsbyggefondens tilskud til boligsociale formål. Der 

er en foreløbig udmelding på tilskud til beboerrådgi-
verordningen. 

5-10  Det nye Netværkskontor i Kisumparken har holdt 
åbent Hus. 

 
Pkt. 6. Varmemestersager. 
6-1  Referat fra det ordinære afdelingsmøde den 11, marts 

2008 forelå. 
6-2  Byggeudvalgsmøde den 10.4.08 blev udsat. Indkaldel-

se til at melde sig til beboergrupper er udsendt og til-
melding skal afleveres senest den 11. april 2008. 

6-3  Vandspild i blok 9. Toilet løb og havde brugt 240 m3 
vand, hvilket udgjorde kr. 7.910 kr. Desværre har vi 
ikke mulighed for at få dækket udgiften. 

6-4  Legepladseftersyn foretaget i uge 14. Rapport følger. 
6-5  Festtelt til udlåns blev diskuteret og udsat til næste 

møde. 
6-6  Prisregulering af trapperengøring kan først accepteres 

gældende fra den 1. april 2008. 
6-7  Grønt regnskab blev gennemgået. 
6-8  Trapperengøring: 4 tilbud indhentet. Varmemester og 

formand får fuldmagt til at indhente referencer og an-
tage firma. 
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Pkt. 7. Klager 
7-1+7-2   Klager over hund i blok 9, der gø’er og ikke bliver luf-

tet uden for boligselskabets område. 
Der sendes et brev med en advarsel. 

 
Pkt. 8. Ansøgninger. 
Ældrecafeen søger om tilskud til skovtur. Blev godkendt. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 

V a s k e r i e t 
 
Vaskeriet er lukket 2. pinsedag - 
mandag den 12. maj 2008 
 

 

  
Besøg Jazzklubben på KulturWeekend på arealet mellem 
Brøndby Strand Centrum og Brøndby Strand kirke fredag den 
6. juni 2008. 

Jazzorkester spiller op til dans og fjas i det store telt kl. ca. 
20.00. Gratis adgang. 

Drikkevarer til rimelige priser. 
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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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En lille sjov historie 
 
 

Et ægtepar besluttede sig for at rejse sydpå. 
For at få en særlig, dejlig og helt speciel ferie planlagde de, at 
bo på samme hotel som de boede på da de var på bryllupsrejse 
20 år tidligere. Men fordi de begge var travle på arbejdet, kneb 
det med at få ferie på samme tid, så enden på det blev, at 
manden rejste om torsdagen, hvorpå fruen ville ankomme da-
gen derpå. 
Efter en vellykket ankomst tjekkede manden ind på hotellet. 
På værelset stod en computer, så den betænksomme husbond 
besluttede at sende fruen en e-mail. Men en smutter i adres-
sen gjorde, at manden sendte sin e-mail til en anden. 
Et sted i landet var en enke lige kommet hjem fra sin mands 
begravelse. 
Den afdøde var den lokale præst, som var kaldt til himmels ef-
ter et hjertestop. 
Midt i sin sorg satte enken sig ved computeren og tjekkede si-
ne mails, hun regnede med støtte og omsorg fra sine nærme-
ste. Men under læsningen af den første mail, besvimede enken 
med et brag. Enkens søn ilede sin mor til undsætning. Hjalp 
hende på benene igen og læste derpå mailen som lød: 
 

Til: Min elskede hustru 
Emne: Vel ankommet 
 

Det undrer dig sikkert at høre fra mig. De har computere her 
nu, og det er tilladt at sende e-mails til sine elskede. Jeg er lige 
ankommet og har tjekket ind. Jeg ser, at alt er forberedt til din 
ankomst i morgen, jeg glæder mig utrolig meget til at se dig. 
Jeg håber din rejse bliver lige så vellykket som min var. 
 
P.S. Jeg siger dig, der er varmt hernede! 
 

Venlig hilsen 
Jenny Folkmann 

Daruplund 59 
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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 
 
 

 – 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 
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Vittigheder 
 
Hvorfor er mænd så glade for at fiske?  
Det er det eneste tidspunkt der er nogen der siger:  
"Du godeste hvor er den stor." 
 

Søren og Lars vædede 50 kroner om, hvem der var bedst til at 
lyve. 
Søren: "I går fløj jeg hen over byen." 
Lars tog straks pengene og puttede dem i lommen. 
Søren: "Hvorfor tager du bare pengene?" 
Lars: "Fordi jeg så dig flyve." 
 

Det var en almindelig skoledag i 3.klasse:  
Alle børnene skulle fortælle hvad deres fædre arbejdede med.  
Og det var alt som: politiker, politimand, pilot osv.  
Nu blev det Lille Pers tur: "Min far arbejder i en bøssebar, hvor 
han danser nøgen foran fulde mænd."  
Lærerinden tog Lille Per med ud af klasselokalet: "Mener du 
det Lille Per?"  
Lille Per: "Nej, men jeg var for flov over at sige, at han spiller 
for FCK!" 
 

Hvor mange år er du så, min lille ven?  
-8 år, svarede lille Karsten.  
-Og hvad har du så tænkt dig at blive?  
-9 år! 
 

Kunde: Tjener, der er en flue i min suppe...  
Tjener: Det må de undskylde, hr. de skal få en gin på husets 
regning.  
Da tjeneren er gået prikker manden fra nabobordet kunden på 
skulderen:  
Undskyld, men må jeg låne din flue? 
 

Hvorfor flyver den ordblinde mariehøne altid rundt med en cy-
kelpumpe?  
Svar: Fordi den har læst, at den er mariehønen evigflad! 
 

 



 

 

19

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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Ældre-Caféen 
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.: 30,00 

 
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 på tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
 



23 

 

Børnesiden 
Præmierne 

April 2008 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 
Camilla Rasmussen 
Resenlund 2, 1.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 

Carina Wagner 
Daruplund 71, 3. th.  

 
3. præmie / 20 kr. 

Mia Due, 
Daruplund 59, 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 

April 2008 
���������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
2 fl. Vin: 
Meri Maj 

Daruplund 35, 1.th 
og 
 

1 fl. Vin:  
H. Nielsen 

Daruplund 17, 2.th. 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Efter aftale 
 
 

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 


