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”Lejerbo skaber rum for liv” 
 

Rigtig god 
sommer til 
jer alle 



 

 
 
 
 
 
 
 
   

 Redaktørens side  

Så er vi nået til det sidste blad, inden sommerferien. 
Der er billetsalg til BonBon-Land og til Lundefesten. Se side 4 
og side 7. 
 
Denne gang, var der kommet flere løsninger på opgaverne. Det 
var dejligt. Tak for det 
 
Næste nummer af Lundexpressen, udkommer ca. den 1. sep-
tember, men I kan stadig aflevere indlæg og løsninger på kon-
toret. Vi tjekker jævnligt. 
 
Så har jeg kun tilbage, at ønske alle en rigtig god og varm 
sommer. 
 
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 27. august kl. 16.00 

 

 



 

Johns klumme 
 
Blomstermarked den 3. maj 
2008 forløb planmæssigt 
med 28 bestillinger. Det er 
de senere år kommet færre 
og færre bestillinger, så man 
vil overveje om man skal lave 
et blomstermarked med så få 
bestillinger. 
 
Vi har nu sagt farvel til ren-
gøringsfirmaet Anders An-
dersen. I juni måned bliver 
der ikke gjort rent på trap-
perne (som oplyst på afde-
lingsmødet i marts). Det nye 
rengøringsfirma hedder 
CNM-rengøring og bor i Glo-
strup. De starter op i juli 
måned, og trapperne vil blive 
taget over 2 dage. 
 
Valg af en totalrådgiver til 
vores renovering er løbet ind 
i nogle juridiske problemer. 
Det betyder at udbuddet er 
blevet annulleret, og der vil 
komme et nyt udbud hur-
tigst muligt. 
 
Vores 2 Beboergrupper har 
atter holdt møde, og talely-
sten var stor på begge mø-
der. Man har udpeget de 
emner grupperne vil drøfte 
omkring renoveringen. Det 
er tanken, at der bliver op-

rettet et links på vores 
hjemmeside, hvor man kan 
følge med i hvad der er sket 
og hvad der skal ske. Se ar-
tikel andet sted i bladet. 
 
Vi har haft en sag om en 
hund der besørgede på alta-
nen. Vedkommende ville ik-
ke overholde vores husorden 
trods flere henstillinger. Til 
sidst måtte vi bede vores ad-
vokat fratage vedkommende 
retten til at holde hund. Sa-
gen har været rundt om be-
boerklagenævnet, boligretten 
og Østre Landsret. Alle ste-
der har vi fået medhold. Det 
betød, at vedkommende 
skulle fraflytte sit lejemål til 
en bestemt dato. 
 
Lejerbo Brøndby holdt 50 
års jubilæumsreception den 
9. maj. En del beboere, ven-
ner og samarbejdspartner 
kom forbi på dagen og hilste 
på. 
 
 
Mange hilsener 
og god sommer 
 
John 
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BonBon-Land     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 16. august 2008 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten kl. 9:00 
og vi kører fra BonBon-Land kl. 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Billetpriser: Voksne kr.: 100,00 Børn (1 – 15 år)kr.: 50,00 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 

Tirsdag den 29. juli fra klokken 18:00 – 19:00 
Søndag den 3. august fra klokken 11:00 – 12:00 
Tirsdag den 5. august fra klokken 18:00 – 19:00 
 

Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, 
kan I forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående 
slip. Læg den i en kuvert sammen med penge for billetter og 
smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger vi for, at 
I får leveret billetterne så hurtigt som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
________ Voksenbilletter á 100,00 kr. = ______________ 
 
________ Børnebilletter á 50,00 kr. =   _______________ 
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: ____________ 
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Husdyr i Lunden 
Vi har i den sidste tid fået en 
del nye lejere. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, 
at man skal have tilladelse 
fra afdelingen til at have een 
firbenet ven i lejligheden. 
 
Denne tilladelse skal være 
afdelingen i hænde inden 
indflytningen/anskaffelsen. 
Man kan afhente skema om 
ansøgning af husdyr på afde-
lingskontoret - tirsdag i lige 
uger. 
 
Når det drejer sig om hund, 
så skal vi se sidste kvittering 
på, at den lovpligtige hunde-
forsikring er betalt. 
Hvis lejere der er tilmeldt, 
men har fået en ny hund, 
skal man også tilmelde den 
nye hund til afdelingen og 
forevise kvittering for forsik-
ringen. 
 
Vi skal også gøre opmærk-
som på, at der udleveres gra-
tis hundeposer, på afde-
lingskontoret og hos varme-
mesteren, og at man har 
pligt til at samle op når der 
bliver besørget stort, og at 
hunden skal føres i snor i 
Lunden. 
 

Husdyrudvalget 

 
 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret 
holder lukket i juli 
og august måned. 

 
Vi åbner igen: 
Tirsdag den 2. 

september. 
 

Vi ønsker alle en 
rigtig god og varm 

sommer. 
 
 

Afdelings-
bestyrelsen 
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Hygge på altanen 
 
Nu kommer de dejlige ef-
termiddage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på alta-
nen og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo! er vild med disko-
musik, der drøner ud over 
bebyggelsen. 
 
Dæmp dit stereoanlæg bare 
lidt ned – sig det også til 

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

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 

 
 

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

ud til parkeringspladsen. 
 
Det er muligt at nogle lejere 
selv er glade for sine tæp-
per, men derfor skal disse 
da ikke fremvises for alle 
øvrige beboere i området ! 
 
Afdelingsbestyrelsen håber 
beboerne vil rette sig efter 
ovenstående således, at alle 
kan færdes i Lunden uden 
at skulle betragte diverse 
ophængte tæpper. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Lørdag den 23. august 2008 
 

Det foreløbige program ser sådan ud: 
 

Kl. 17:00 - Velkomst og åbning af Lundedagen. 

Spisning – Musik med sangerinde, dans (og overraskelse). 

Madkupon til kr. 60,00 for 2 slags kød, bage- og flødekartoffel, 
salatbar og flutes (+ adgangsbillet). 
Øl 35 cl. kr. 20, sodavand 33 cl. kr. 10 og hvid- og rødvin 70 cl. 
kr. 50,00 pr. flaske og små flasker hvid- og rødvin 25 cl. Kr. 
25,00. 
Kl. 24:00 Festen slutter. 

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

Forsalg af billetter til Lundedagen 
 

Adgangspris uden mad: Voksne 20 kr. – børn 5-17 år: 10 kr. 
Adgangspris med mad: Voksne 80 kr. – børn 5-17 år: 70 kr. 
Børn 0-4 år: gratis. 
 

Billetsalget slutter søndag den 12. august – ingen billetter 
ved indgangen. 
 

Billetter sælges fra afdelingskontoret, D.29: 
Søndag den 3. august ................................. kl. 11:00 – 12:00 
Tirsdag den 5. august ................................. kl. 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 12. august ............................... kl. 18:00 – 19:00
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Lejerbo Brøndby 50 år 
 
Tiden går, måneder bliver til år, og ind imellem bliver der an-
ledning til, for en stund, at stoppe op og tænke tilbage. Le-
jerbo Brøndbys 50 års jubilæum er en sådan anledning. 
 
I dag kl. 11:00 for 50 år siden blev Lejerbo Brøndby stiftet og 
Kjeld Rasmussen blev boligorganisationens første formand. 
Den nuværende formand er den 8. i rækken. 
 
Lejerbo Brøndby består af 3 afdelinger, og det første byggeri 
blev Gildhøj (afd. 90) med 87 huse. Det næste blev Dammene 
(afd. 94), her kom der 163 rækkehuse. Det tredje byggeri 
kom i Brøndby Strand, som blev etageejendomme med 306 
lejligheder – nu 309 lejemål. Efter flere genvordigheder kom 
byggeriet i gang og var fuldt indflyttet den 15. juli 1973. 
 
I afdelingerne bor der stadig nogle af de første indflyttere, det 
siger noget om glæden ved at bo i Lejerbo. 
 
Vi har fået trykt et jubilæumsskrift, som udførligt fortæller 
Lejerbo Brøndbys historie, og man er meget velkommen til at 
tage et på kontoret. 
 
Der har altid været et godt samarbejde med beboerdemokra-
tiet, repræsenteret ved den lejervalgte afdelingsbestyrelse. Ef-
ter min opfattelse har der virkelig været et godt og konstruk-
tivt samarbejde, altid rettet mod den bedst opnåelige løsning 
for afdelingerne og dens beboere. 
 
Når det er gået så godt skyldes det også samarbejdet mellem 
Brøndby Kommune, Lejerbo og afdelingsbestyrelserne - et 
samarbejde, som stadig eksisterer og udvikles. 
 
På repræsentantskabsmødet i 2002 skete så et generations-
skifte i Lejerbo Brøndby. Leif Refdahl, Kjeld Sørensen og Bør-
ge Petersen trådte tilbage, og de 3 afdelingers formænd blev 
valgt med Asmus Sørensen som formand, undertegnede som 
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næstformand og Poul Erik Traulsen som bestyrelsesmedlem. 
Vi har også Gunnar Sørensen som Lejerbos repræsentant og 
Franz Hansen som kommunens repræsentant. 
 
Nogle har nok bemærket fletværket på jubilæumsskriftet. 
Uden at vi skal træde nogen over tæerne, så er der lidt sym-
bolik i det, da det viser samarbejdet mellem de 3 afdelinger. I 
dag er der et meget tæt samarbejde, hvor man hjælper hin-
anden og giver gode råd. 
 
Derfor er der grund til at stoppe op og sige tak til alle, der på 
den ene eller anden måde har været med i arbejdet, beboere, 
afdelingsbestyrelser, BL 9. Kreds, Lejerbo, Brøndby Kommu-
ne og ikke at glemme de ejendomsfunktionærer, der dagligt 
har den opgave at passe bebyggelserne på mange områder og 
samtidig være bindeled mellem boligselskabet og beboerne. 
 
Hjertelig tillykke med de 50 år. 
 
John Frimann 
Organisationsformand 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
27. august, 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 27. august klokken 16:00. 
 
Navn: __________________________Adresse:_____________________ 
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Altankonkurrence år 2008 
 
Vi vil igen i år traditionen tro 
holde en altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 
I august måned vil dommer-
komiteen gå rundt i Lunden 
og finde de tre flotteste alta-
ner, ligesom der vil være 
nogle trøstpræmier. 
 
Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 

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

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 

 

Blomstermarked 
 

Atter havde vi et flot blom-
stermarked. Vi havde rigtig 
godt vejr, så vi kunne være 
på fodboldbanen. 
 
Vores blomsterudvalg klare-
de det flot, men man brugte 
også en del timer lørdag 
morgen på at fordele blom-
sterbestillingerne. Palle, der 
havde stået for indkøbene på 
torvet, havde fundet nogle 
flotte blomster. Lidt skuffen-
de var der kun 28 bestillin-
ger. 
 
 

Der var lidt blomster i over-
skud, som Palle fik solgt an-
dre steder. Der var et over-
skud på kr. 3.970,- på blom-
stersalget, som overdrages til 
Børnefestkomitéen. En stor 
tak skal lyde til 
blomsterudvalget for indsat-
sen. John Frimann
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Beboergrupper 
På det første møde i beboergruppe Lejligheden bød ”talsmand” 
Tommy Rex Mortensen og referent Bent Rysgaard Madsen vel-
kommen. 
 
Tommy gav udtryk for, at der i de kommende måneder og år vil lig-
ge et stort arbejde for de involverede parter, og at der skal afholdes 
en lang række vigtige informationsmøder de to beboergrupper og 
byggeudvalget imellem, inden denne kostbare renoveringsopgave 
forhåbentlig kan afsluttes på tilfredsstillende vis. Vi håber, at de 
mange idéer og tanker fra beboergrupperne og byggeudvalget i høj 
grad vil påvirke vores kommende arkitekter og ingeniører i positiv 
retning. 
  
John talte generelt om udflytning af lejemålene og indflytning i de 
ca. 65 m2 store møblerede pavilloner og sidst, men ikke mindst om 
vejen tilbage til lejemålene efter 4-6 ugers ophold på fodboldbanen. 
Forhåbentlig vil alle gerne med tilbage til deres ’nye’ bolig! I den 
forbindelse blev bebyggelsen Flintemarken omtalt, og til oriente-
ring har byggeudvalget via nettet sendt diverse oplysninger om 
Flintemarkens renovering. Det er rigtig spændende læsning for os, 
som selv skal til at opleve alle renoveringens positive og negative 
aspekter. Uden tvivl kan vi på mange områder finde både idéer og 
støtte i den 42 sider store beskrivelse. 
Der eksisterer ikke nogen bestemt dagsorden for herværende mø-
de, da det er det første af mange – ordet var for så vidt frit, og der 
var ikke mangel på tale- og spørgelyst. I det følgende er der noteret 
en række punkter, som blev berørt. Noterne står ikke opført i prio-
riteret rækkefølge: 
 
- Tidsplan / hvor i bebyggelsen begynder renoveringsarbejdet og 

hvornår? 
- Flyttefirma / nedpakning af indbo/medarbejdere i uniform/ID-

kort? 
- Udflytning/indflytning/varsel? 
- Forsikring i forbindelse med pakning, flytning og opbevaring af 

indbo? 
- Post/flyttemeddelelse til posthuset for udflytningsperioden? 
- Gulve under flytbare vægge/skabe? 
- Isolering under gulvene? 
- Nye dørkarme/el-kontakternes placering? 
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- Garderobeskabe i entré og værelser – nedtagning og opsætning? 
- Maling/tapet efter opsætning af nye fodpaneler? 
- Vinduer – type/farve/placering? 
- Gulve: Samme slags gulve i alle rum/type/farve? 
- Ny brand- og tyverisikret hoveddør til lejemål/ekstra låse? 
- Råderet/kollektiv og individuel/køkken og/eller bad! 
- Afløb på badeværelse ud til faldstamme er meget ofte tilstoppet 

!!!???  
- Emhætte installeres i alle lejemål/kulfilter eller udsugning? 
- Dørtelefon med video! 
 

----------------------------------oo0oo---------------------------- 
 
På det første møde i beboergruppe bygninger og facader bød ”tals-
mand” m/k Lilian Andersen og referent Jørgen Jensen velkommen. 
 
Man tog fat på en oversigt over hvad renoveringen omfatter, og der 
blev snakket om følgende: 
 
- Facader 
- vinduer og døre 
- altaner 
- tage 
- trappeopgange og indgangspartier 
- indvendigt afløb og sanitet 
- brugsvandsinstallation 
- midlertidig genhusning 
- materialegård og vaskeri 
- jordarbejde 
- legepladser. 
 
Mange emner og noget at snakke om. På næste møde vil man gå 
mere i dybden med emnerne: Facader, vinduer og altaner. 
 
Gruppen udtrykte også ønske om at komme ud og se på altaner og 
facader, så John arrangerer et besøg hos en leverandør og nogle 
boligafdelinger. Man blev også enige om, at gruppen for ”lejlighe-
der” inviteres med på turen. 
 
John Frimann 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 6/2008 
Tirsdag den 6. maj 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 under-

skrevet. 
  
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Intet. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 15. apr. 2008 blev gennemgået Af 

Glenda. 
3-2 Kontorvagt den 29. apr. 2008 blev gennemgået af 

Kenneth. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: 
 Oversvømmelse i køkken og bad pga. manglende 

rensning af afløb. 
 Opringning på grund af nedbrud på Internettet. Blev 

henvist til A+. 
 Små skader på kloakdæksel samt græsplæne ved 

blok 2 pga. flytning. 
 Utæt slange på vaskemaskine. Byernes Varme blev 

kontaktet. 
3-4 Spørgeskema – fraflytning: Positivt. Havde købt hus. 
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Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Blomstermarked den 3. maj 2008 forløb planmæs-

sigt. 28 bestillinger. Fint overskud til brug for turen 
til BonBon-land. 

  
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra Lejerbo Brøndby d. 15/4 2008. 
 Byggeriet med seniorboligerne ”Æbleblomsten” i 

Esplanadeparken kan måske genoptages, hvilket 
skyldes, at rammebeløbet er blevet hævet, og at byg-
gemarkedet er i en begyndende afmatning. 

5-2 Referat fra Lejerbo hovedbestyrelse d. 27/3 2008 blev 
taget til efterretning. 

5-3 Referat fra Styregruppemøde den 14. apr. 2008. 
 De forskellige projektgrupper blev gennemgået m.m. 
5-4 Referat fra De 9 møde den 14. apr. 2008. 

BL har rettet henvendelse til Folketinget om udsæt-
telse/ændringer af loven om opsætning af fælles 
postkasser. 
Der blev refereret om KRAM-aktiviteterne. Der var in-
gen tilhører til foredrag om stof- og alkoholmisbrug, 
men der var udsolgt til kursus om madlavning. 
Der blev oprettet et pilates-hold i Halling Fitness som 
udløber af KRAM. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Byggeudvalgsmøde den 10. april 2008 blev udsat, da 

der endnu ikke er opnået resultat om valg af Total-
rådgiver. 

 
6-2 Beboergruppe-møde den 28. april 2008. Det var et 

fællesmøde, hvor der blev udtaget beboere til de en-
kelte beboergrupper. Da der ikke var særlig stor inte-
resse for gruppen med de grønne områder samt lege-
pladser, blev disse slået sammen med ”Bygningen”. 
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6-3 Udskiftning af græsslåmaskine blev vedtaget på det 
ekstraordinære afdelingsmøde og taget til efterret-
ning. Vi køber en Husquarne maskine. 

6-4 Trapperengøring. Tilbud forelå, og det blev vedtaget 
at ansætte CNM-rengøring – Modul 1. 

6-5 Prisregulering af trapperengøring fra Andersens Ren-
gøring. Kreditnota forelå. 

6-6 Festtelt / Blokfest. Ansøgning om afholdelse af Mid-
sommerfest for beboere i blok 1 og 2 samt opstilling 
af festtelt. 

 John havde lavet et udkast til regler. Efter disse er 
det kun beboere i en blok + naboblok der kan holde 
en fest. En klub eller private kan ikke få tilladelse. 
Ansøgningen gik efter megen parlamenteren til af-
stemning. Afstemning blev 4 for og 1 imod. 

6-7 Postbrevkasseanlæg. BL forsøger at få ændret loven 
om opsætning af fællespostkasser ved ansøgning til 
Folketinget. 

 
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over hund i blok 15. Hunden gøer, når den 

er alene hjemme – hver dag. Der er tillige 2 hunde i 
lejemålet. Der følges op på sagen. 

  
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Intet 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Når mor og far går med i skole 
- familieklasserne på Søholtskolen. 
Når jeg spørger eleverne om 
vej til kontoret på Søholtsko-
len, så følger de mig helt der-
ind, mens de spørger, hvad 
jeg skal. De er så åbne og til-
lidsfulde, at jeg bliver i godt 
humør. Jeg går og tænker 
på, om mine følgesvende 
mon er elever i familieklas-
sen, som jeg er kommet for 
at skrive om.  
En familieklasse er under-
visning, hvor den ene eller 
begge forældre deltager. 
Formålet er at skabe et sam-
arbejde mellem skole og fa-
milier, for at lette børnenes 
skolegang. Undervisningen 
foregår i et særligt lokale, 
men børnene har samme 
lektier som hans eller hen-
des klasse gennemgår i 
samme tidsrum. Forældrene 
hjælper barnet med lektier-
ne, og de to lærere, der leder 
familieklassen, støtter foræl-
drene, hvis der er noget de 
skal have rede på, men 
blander sig så lidt som mu-
ligt. 
- Familieklasser er for børn, 
der ikke bruger deres evner 
fuldt ud. Teorien er, at de 
har brug for større opbak-
ning både i familie og skole. 

Som regel præsenterer klas-
selæreren ideen for foræl-
drene og barnet. Familie-
klassen løber over 12 uger 
og man deltager to gange om 
ugen. I den første time op-
stilles der fire mål for, hvad 
eleven skal få ud af klassen, 
for eksempel at blive bedre 
til at fordybe sig. I hver time 
scorer man point, og når 
man får 80 % af de mulige, 
har undervisningen været en 
ubetinget succes. Målet er at 
opmuntre, ikke at kritisere, 
og vi har også indført guld-
stjerner som præmier for de 
mindre børn, siger lærer Le-
ne Amtoft, der er projektle-
der for familieklasserne. 
Ideen kommer fra England 
og i Danmark blev den først 
gennemført i Helsingør, hvor 
man nu har familieklasser 
på alle skoler. Lene Amtoft 
så en tv-udsendelse om pro-
jektet i 2006, og blev straks 
interesseret. Hun fik grønt 
lys fra skolen og fandt sin 
første samarbejdspartner, 
Dan Ysnæs. De to udgør det 
ene af de to hold, der leder 
familieklasserne. 
- Det særlige ved vores pro-
jekt er, at hovedparten af 
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forældrene er indvandrerfa-
milier. Derfor fik vi også først 
støtte fra Integrationsmini-
steriet. Nu har Brøndby 
Kommune taget over og de er 
meget interesserede. Vi har 
blandt andet haft besøg af 
børneudvalget. De fleste for-
ældre er også positive. De 
opdager, at selv om de må-
ske selv har sprogproblemer, 
kan de alligevel hjælpe deres 
børn, blandt andet ved at 
sørge for at der er ro om 
barnet, når lektierne skal la-
ves. Det giver et helt særligt 
forhold mellem forældre og 
børn at samarbejde om sko-
learbejdet. Skolen lærer også 
forældrene at kende, og for-
ældrene lærer hinanden at 
kende indbyrdes.  Nogle får 
et fælles netværk bagefter. 
I virkeligheden ville alle for-
ældre og børn have gavn af 
et sådant forløb. Og ideen er 
ved at brede sig i hele landet. 
På Søholtskolen taler vi om 
at tilbyde Strandskolen og 
Langbjergskolen pladser i 
familieklasserne, slutter Le-
ne Amtoft 
 
 
 
 
 
 
 

Selskabslokalerne 
Sidste kontorvagt i selskabs-
lokalerne inden sommerferi-
en er: 
mandag den 16./6. 
Første kontorvagt efter ferien 
er: 
mandag den 18./8. 
 
Hilsen 
Glenda 
 

 
HUNDEPASSER 
søges 
Hvem vil passe Max, når jeg 
er på ferie? 
Max er en 13 år gammel la-
brador. Den er ganske frede-
lig, men befinder sig bedst 
derhjemme, og vil helst pas-
ses her. 
Du får 75 kr. i døgnet. Du 
skal være fyldt 15 år (gerne 
pensionist). 
 

Birthe Ketterle 
Daruplund 67, 3. th. 
2660 Brøndby Strand 
 

Tlf. 43 54 71 05  
e-mail: bke@lundens.net 
 
 
 
 
 

 



20 

Grønt Regnskab 2007 er på gaden
Hvis du bor i De 9 boligafde-
linger, har du for nylig fået Det 
Grønne Regnskab ind ad brev-
sprækken. De Grønne Regn-
skaber viser, hvor meget el, 
varme og vand din boligafde-
ling har brugt i 2007 og hvor 
meget affald der er afleveret i 
containerne. I regnskaberne er 
indsat nogle tabeller og her 
kan du sammenligne din bo-
ligafdelings forbrug med de 
andre afdelingers, og se hvor 
meget I bruger i forhold til re-
sten af landet. 
 
Din bolig – din by – dit land - 
din verden 
I øjeblikket taler vi meget om 
CO2 og klimaforandringer. 
Kommuner, regeringer og in-
ternationale samråd lægger 
planer for, hvordan man kan 
spare energi og dermed gøre 
CO2 udslippet mindre. Og der 
tales om, at vi alle må være 
med til at spare. Men det er let 
at tænke: hvad nytter det? 
Hvad kan mit lille bidrag gøre 
for en hel verden? 
Men det nytter! Tænk på når 
der laves landsindsamlinger i 
radio og fjernsyn. Alle de små 
og store bidrag tilsammen gi-
ver en stor sum penge. Det er 
på samme måde med energi. 
Det du sparer i din bolig, er 
sparet i din boligafdeling og 
Brøndby Kommune. Det er og-
så sparet i forhold til Danmark 

og resten af verden. Alle små 
og store bidrag tæller med. 
 
Vidste du, at: 
- når opladeren til din mobilte-
lefon bliver siddende i kontak-
ten, bliver den ved med at 
bruge strøm 
- du bruger mindre varme, når 
du har lidt varme i alle rum 
- du sparer vand ved at sætte 
en kande vand i køleskabet i 
stedet for at lade vandhanen 
løbe  
- det gavner miljøet at bruge 
smørrebrødspapir i stedet for 
stanniol til madpakken 
 
I De Grønne Regnskaber finder 
du mange andre gode råd til, 
hvordan du kan spare på el, 
vand og varme. Har du selv 
nogle gode ideer, kan du maile 
dem til: ata@bo-vest.dk eller 
ringe til NetværksKontoret på 
43542275 
 
 
Da jeg er arbejdsramt, 
så bedes man vente med 
at kontakte mig til efter 
kl. 16:30 hvis man vil 
tale med mig. 
 
John Frimann 
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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 

 



 

 

23

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 tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
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Børnesiden 
Præmierne 

Maj 2008 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 
Josefine Munkedal  
Daruplund 51, 2.tv. 

 
2. præmie / 30 kr. 
Victoria Forslund  

Daruplund 49, 2. tv.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Markus Christiansen, 
Daruplund 59, 2. tv. 

 
Løsning: 
 

 
TÆNK DIG OM 

 
Tillykke til vinderne 

 

Præmierne kan afhentes 
på afdelingskontoret i åb-
ningstiden, tirsdag i lige 
uger, mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned 

Voksensiden 
Præmierne 

Maj 2008 
���������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
2 fl. Vin: 

Ulla Larsen 
Daruplund 59, 3.tv. 

og 
 

1 fl. Vin:  
K. Jantzen 

Daruplund 15, 3.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: 
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.. 
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Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
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