
 

36. årgang · Nr. 9 · november · 2008 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
   

 Redaktørens side 
 
Vi har fået ny medarbejder i Redaktionen. Det er Jeanette 
Due, som skal være med til at lave bladet. Vi byder Jeanette 
velkommen i teamet. 
 
På side 11 kan I se, hvem der vandt i altankonkurrencen i 
sommers. Vi beklager meget, at vi har glemt at skrive det før 
nu. 
 
Denne gang er der en del vittigheder. Har I nogle der er bedre, 
må I meget gerne sende dem til os. 
 

Kom gerne med flere læserbreve. Det er der altid plads til☺ 
 
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 

 
God fornøjelse med denne måneds blad. 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline: 
Onsdag den 3. december kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
 
Efter næsten 7 år på posten 
som bestyrer for selskabslo-
kalerne holder Glenda og 
Gunnar Jensen op. Der er 
sket utroligt meget i sel-
skabslokalerne, og de er flot-
te og de har været veldrevet. 
En meget stor ros og tak til 
Glenda og Gunnar for deres 
arbejde. 
 
Ny bestyrer af selskabsloka-
lerne bliver Tina Lundquist. I 
den forbindelse ændres kon-
tortiden til kl. 18:00 – 18:30 
– men stadig om mandagen. 
Vi byder Tina velkommen. 
 
Så starter Lundens banko-
spil op igen. Det er søndag 
den 9. november kl. 14:00. 
Der er foreløbig planlagt 
banko i november og decem-
ber 2008, og så vil vi se 
hvordan interessen er. 
 
I december bliver det søndag 
den 14. december. 
 
Vi søger stadig beboere der 
er interesseret i at stå for vo-
res bankospil. Kontakt un-
dertegnede for at høre nær-
mere. 
 
Udluftningsvaner øger risi-

koen for skimmel. Dansker-
ne er blevet mere bange for 
at få skimmelsvampe i 
hjemmet, viser en undersø-
gelse. Men man er selv med 
til at øge risikoen, fordi man 
er blevet dårligere til at lufte 
ud. Derfor går Landsbygge-
fonden (LBF) nu i gang med 
en oplysningskampagne, der 
blandt andet giver gode råd 
om, hvordan man undgår 
skimmelsvampe. Se mere in-
de i bladet 
 
Afdelingsbestyrelsen har fået 
nogle henvendelser over 
lugtgener fra knallert i cy-
kelkælderen. Iflg. brand-
myndighederne, så er vores 
cykelkælder kun beregnet til 
cykler. 
 
Flere beboere har spurgt om 
der er mange der flytter. Fra 
1. januar til 30. november 
2008 har der været 22 flyt-
ninger, heraf har 3 været in-
ternt 
I 2007 var der 20 fraflytnin-
ger, heraf var 4 interne flyt-
ninger. 
 
 
Mange hilsener 
John 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 
(indgang fra altansiden) 
 
OBS EFTERLYSNING  
Som alle beboere i Lunden vel ved, eksisterer der en forening, 
der hedder Ældre-Cafeen. Vi efterlyser personer af anden et-
nisk baggrund til at deltage i det sociale liv i Ældre-Cafeen, 
altså alle er velkomne. 
 
Det er en skøn forening, og den er helt vores egen, i dejlige lo-
kaler, istandgjort fra inderst til 
yderst, bla. af nogle af vore 
medlemmer. Kom og vær med, 
der er plads til flere, så kan I 
også være med til de gode 
oplevelser, vi har med 
hinanden. 
 
Vi holder jule- og påskefrokost, 
fødselsdagsfest og skovture m.m.  
 

I 2007 var bla. en del medlem-
mer en lille sviptur til Polen, og 
for ikke så længe siden var vi en 
tur i Operaen med lidt spisning 
og hygge bagefter. Alle disse op-
levelser får I plus samværet med 
os andre. 
 
Yderligere oplysninger om for-
eningen kan fås hos formanden: 

Inger Simonsen 
Tlf. 43 54 23 78 
Mail: ims@lundens.net 
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Den 27. april var Ældrecafeen i Operaen på Holmen til kor-
sang. Vi fik her tilbudt billetter til en meget rimelig pris af Jyt-
te L. Hansen, der var optaget i koret. Kort fortalt, var det TV 2 
i samarbejde med Metronome, der ville lave et sangprogram 
med seniorer - en ide efter et amerikansk program - og der har 
så været udvælgelse bl.a. fra Brøndby Strand seniorkor, hvor 
bla. Jytte blev udtaget. Dette program vil blive vist i efteråret 
under navnet ”Rynker, Rock, og Rabalder”. Billetprisen var 
meget meget rimelig, og vi var meget glade for, at Jytte tænkte 
på Ældre-Cafeen. Tak for det. 

 
 
Hans Otto Bisgaard var konferencier, og han indledte med at 
synge et stykke operamusik. Hvor mange ved, at han kan syn-
ge, og da slet ikke ”så godt”. 
 

Koret bestod af ca. 30 medlemmer i alderen 80 – 90 år, og de 
gjorde det virkelig godt, en dame på 91 år sang solo, hvilken 
præstation, men de var alle pragtfulde. Det var en pragtfuld 
oplevelse for alle i Ældre-Cafeen. 
 

Vi hyggede og morede os, det var simpelt hen skønt, og vi 
klappede, så det gjorde ondt i hænderne og havde tårer i øjne-
ne af bevægelse, flere gange var hele salen oppe at stå for at 
tilkendegive deres begejstring for koret. Alt i alt en pragtfuld 
oplevelse. 
 

Da forestillingen var færdig, sluttede vi af med køreturen til 
Brøndby, og en lille rar hyggestund med vennerne. 
 

Ældre-Cafeen 
Tove Lundberg Aarøe 



6 

At bo i Brøndby Strand 
- Naboskab.dk 

Snakker du med dine nabo-
er på trappen eller i gården? 
Går du ind og låner en kop 
sukker, når du mangler? Og 
ville de hjælpe dig i alvorlige 
situationer? 
Disse og mange andre 
spørgsmål bliver du bedt om 
at svare på i en spørgeun-
dersøgelse, der bliver fore-
taget i Brøndby Strand i be-
gyndelsen af 2009. Under-
søgelsen hedder nabo-
skab.dk og formålet med 
den er at finde ud af, hvad 
beboerne synes om deres 
boligområde. 
 
Faktaboks: Undersøgelsen 
gennemføres fra d. 26. ja-
nuar til den 6. februar 
2009. 

Spørgeskemaerne vil blive 
delt ud til alle husstande i  
De 9 boligafdelinger (BB 
afd. 605-608, T 13 og T 15, 
Pab 8, Rheumpark og Lun-
den). Naboskab.dk skal be-
svares af én person over 18 
samt alle børn og unge over 
8 år i husstanden. 
Det vil også være muligt at 
besvare spørgeskemaerne 
på internettet. 
Der vil blive trukket lod om 
præmier blandt dem, der 
besvarer naboskabet.dk.   
Alle besvarelser er anony-
me. 
 
Hvis du er blevet nysgerrig 
kan du allerede nu læse 
mere på www.nabo-nabo.dk 
 

Vittighed 
En dag spurgte en pige sin mor  om hvorfor hun havde sådan 
en tyk mave. 
Pigen: Mor hvorfor har du sådan en tyk mave? 
Moren: Det er fordi jeg har en baby inde i maven. 
Pigen: Hvem har givet dig den? 
Moren: Det har far. 
Pigen løber ind til sin far og spørg: 
Pigen: Far har du givet mor en baby i maven? 
Faren: Ja det har jeg. 
Pigen: Er du godt klar over at hun har ædt den? 

Mia Due 
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Brøndby Jazzklub 
Fredag den 21. november 2008 

Spisning kl. 1800 

Orkesteret starter kl. 2000 

Riverside City Jazz Band m/ Pete Allen fra England, som 
spiller klarinet. 
 

Så får vi igen besøg fra Odense. Denne gang har de en gæste-
solist med sig. Nemlig Pete Allen fra England. Han spiller sin 
klarinet, så man kan høre englenes vingesus. Riverside City 
Band er et professionelt orkester med modne musikere, der 
spiller traditionel jazz i Dixieland stil med inspiration hentet 
fra bl.a. Louis Armstrong.  
 

Musikerne er: Erland Larsen, alt- og sopransax; Peter ”Luffe” 
Christensen, trompet og vokal; Knud Schawaner, trombone 
og vokal; Tom Nissen, banjo og vokal; Poul Erik Philipsen, 
bas og vokal; Per Andersen, trommer. 

Spisebilletter skal købes i forvejen. Se 
www.brondbybyjazzklub.dk eller telefonbog. 
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Beboergruppen for ’renovering’ 
Referat  
 

Byggeudvalget og ”talsmandsgruppen” har haft møde, og man 
vil foreslå fra ”talsmandsgruppen” at man fortsætte med: 
Tommy som formand, 
Lilian som næstformand og 
Jørgen som referent. 
Dette blev vedtaget uden bemærkninger. 
 

Status for gruppearbejdet 

• Facader / hvad med parterre ? 
 Vi har fået et par prøver mere på grovkornet puds. 
 Forslag om at beboergruppen kommer med 3 ”lyse” farver 

på puds. 
 Vi arbejder på at få parterre med, således at den nye puds 

kommer helt ned til jorden. 
 Udvalget vil gerne på besøg hos Sto-Danmark på Avedøre 

Holme for at se farver og puds. 
 

• Vinduer 
 Vinduer skal være ca. 5 cm inde fra facaden. 
 Kan værelses-vinduerne ændres således, at vinduet er et 

”stort” som i stuen. 
 

• Indgangspartier 
 Der er lidt uenighed om, at dørene skal flyttes ud eller midt 

imellem. Dog var der et flertal for, at placeringen bliver 
som de nuværende indgangspartier. 

 

• Altaner 
 Kan der være et vindue i siden der kan åbnes ? 
 Altanen findes i forskellige farver. 
 Skabet på altanerne. Træet har det ikke så godt. Kan man 

lave en alternativ udnyttelse af skabet? 
 Efter planen så skal vinduespartier på altanen også skif-

tes. 
 

• Tagarbejder 
 Udhæng skal være på ca. 40 cm. 
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• Trappeopgange 
 Når der bliver isoleret, så ”lukkes” sidevinduerne næsten. 

Skal der kun skæres hul i trappetårne ved afsatsen og 
sættes ”tre” vinduer i som i afd. 61 i Tåstrup ? 

 

• Indgangspartier 
 PAB8 har en chip som nøgle. Det undersøges, hvordan den 

fungerer, og evt. en demo på video eller powerpoint. 
 

• Indvendigt afløb og sanitet 
 Vi skal skifte stigestrengene, så det skal undersøges, om 

det kan svare sig at skifte faldstammerne, når man er i 
gang. 

 Vi skal undersøge, om det er muligt at ændre afløbet 
(vandlås) på badeværelset. 

 

• Midlertidig genhusning 
 Der er kommet nogle indlæg på hjemmesiden omkring 

genhusning. Der er nogle forskellige forhold, som vores to-
talrådgiver skal forholde sig til. 

 Pavillonbyen skal ligge på fodboldbanen. Om det bliver i 1 
eller 2 plan vides ikke endnu. 

 

• Materialegård og vaskeri 
 Der kommer ikke vaskemaskine i pavillonen, da der heller 

ikke er det i lejlighederne. 
 

• Jordarbejde 
 Der skal forhandles omkring planen ud fra det sidste op-

læg. Det samme gælder med Kommunen, da de ejer ho-
vedstien. Hovedstien er også en brandvej. 

 

• Plankeværk mod parkeringsplads 
Forslag om man evt. skal fjerne plankeværk mod P-
pladserne i Daruplund. Der skal forhandles omkring pla-
nen, der kunne måske også komme nogle flere P-pladser. 

 

• Inventar 
Den store legeplads skal bytte plads med fodboldbanen. 
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• Solenergi / solfanger på tag 
 Vi har fået brochurer, og det vil indgå i overvejelserne. 
 

• Postkasseanlæg i indgangsparti 
Vi venter på svar om dispensation fra Færdselsstyrelsen. 

 

• Tidsplan/hvor i bebyggelsen begynder renoveringsar-
bejdet og hvornår ? 
Det forventes at renoveringen begynder i foråret 2010. Der 
er en byggetid på ca. 2 år. 

 

• Udflytning / indflytning / varsel ? 
Det kan være, at der måske skal være nogle pavilloner, der 
er lidt større 

 Det er vigtigt med præcis information om, hvornår der 
kommer flyttefolk og pakker 

  

 Ned. Da man i Flintemarken har været ude for, at der kom 
nogle ”flyttefolk” og ville flytte ældre beboere, hvor de sag-
de, at datoen var ændret. (fup-tyve). 

 

Underudvalg 

Efter nogen diskussion blev man enige om, at der blev nedsat 
en ”køkkengruppe”, som kan undersøge mulighederne for et 
standard-køkken – via den kollektive råderet – til en fornuftig 
pris. 
Gruppen består af Kenneth Due, Jette Samsing Dornø og Pre-
ben Chr. Hansen. 

 
Tak til søde Bente ☺ 
Fordi hun har gjort mig opmærksom på, at vi har glemt at 
skrive hvem der vandt i sommerens altankonkurrence. Det 
kommer så her og jeg lover, at jeg ikke glemmer at skrive, 
hvem der vinder julealtankonkurrencen. 
 

Mange hilsener 
Conni 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Præmieuddeling for altaner – august 2008 
 

1. præmie D. 59, 3. tv. Ulla Larsen & 
  John-Erik Petersen 
 

2. præmie R.6, 2. tv. Helle & Johnny Jespersen 
 

3. præmie D.49, 1. tv. Connie & Kjeld Kracht 
 

4. præmie D.17, 1. th. Bente & Finn Madsen 
 

5. præmie D.41, 2. th. Jette & John Truesen 
 

6. præmie D. 43, 2. th. Lola Sander 
 

Ærespræmie D. 51, st. Klub 51 v/Per Hansen 
 

Dommerkomitéen gik gennem Lunden den 25. juli 2008 kl. 
17:00 
 

Der blev nomineret 14 altaner. 
 

Jule-altankonkurrence 
Sidste år var der mange der havde pyntet en flot altan i for-
bindelse med Julen. Afdelingsbestyrelsen vil igen lave en jule-
altankonkurrence blandt beboerne i Lunden. 
 
Så i starten af december vil en dommerkomité gå rundt i Lun-
den og finde de tre flotteste altaner. 
 
Vi håber at mange beboere gør meget ud af altanen, så det bli-
ver en svær opgave, samt at der bliver flot i Lunden. 
 
Det skal dog ikke gå over gevind, så det bliver ligesom i den 
amerikanske film hvor hele huset er ”pakket” ind i lys m.m. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
3. december, 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 3. december klokken 16:00. 
 
 
Navn: __________________________Adresse:_____________________ 

Held og 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 9/2008 

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

Kenneth Due, Mogens Nielsen, Søren Gyldsø og Bir-
the Ketterle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2007 – 30. sep. 2008 blev gen-

nemgået og godkendt. 
2-2 Lundens Venner, regnskab 2007-2008 blev gennemgå-

et. En del af overskuddet blev fordelt til almene formål i 
Lunden, d.v.s. mellem Børnefestkomiteen og Ældreca-
feen. Resten overgår til opstart af Bankospillet. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 2. september 2008 blev gennemgået af 

John. 
3-2 Kontorvagt den 16. september 2008 blev gennemgået af 

Preben. 
3-3 Kontorvagt den 30. september 2008 blev gennemgået af 

John. 
3-4 Sager fra Akut-telefonen: Påsat brand i blok 12. Af-

brændt pap blev fjernet. 
 Utæt rør i blok 9. Stoppet afløb under gulvet. Fyldt ba-

dekar. 
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 Toilet på badeværelse i blok 2 stoppet. Beboerne på 
samme streng i opgangen fik besked på at benytte gæ-
stetoilet indtil mandag morgen. 

 Skæv opgangsnøgle. Beboer må selv betale for en ny 
nøgle. 

3-5 Spørgeskema, fraflytning. Svarskema. 13-tal til både 
John og varmemesteren, men lejligheden var blevet for 
stor. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Udlejning af selskabslokalerne (3. Mand). Beboer ønske 

at benytte sel-skabslokalerne til Pilates (Gymnastik). 
Ifølge loven er det ikke tilladt, men et afdelingsmøde 
kan bestemme, at det tillades. 

4-2 Digitalt TV. Tilbud fra A-Plus om evt. indførelse af IPTV, 
hvilket er 100% digitale TV signaler, som er bygget op 
af fiberoptik. John tager kontakt til A-Plus for et møde. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Lundens Venner og bankospil. Bankospil i oktober er 

aflyst, da tovholderne samt en del af hjælperne har 
meldt fra. Der forsøges en reorganisering af Lundens 
Venner. John Frimann indtræder som formand indtil 
videre. John prøver at starte Bankospil op i nov. og 
dec. 

 Ifølge revisionsmøde i september var der 43.987,74 kr. i 
kassen, som står på en bankbog i Den Danske Bank. 

 Det blev vedtaget, at en del af overskuddet blev fordelt 
til almene formål i Lunden, d.v.s. mellem Børnefestko-
miteen og Ældrecafeen, og restsummen reserveres til 
ny opstart af bankospil. 

 
5-2 Bestyrer af selskabslokalerne fra 4. nov. 2008 er ud-

nævnt. Det blev Tina Lundquist. 
5-3 Referat fra Lejerbo Brøndby d. 3/9-08 blev taget til ef-

terretning. 
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5-4 Netværksmøde lørdag den 25. oktober 2008 i den nye 
cafè-13 i Kisumparken vedr. den almene sektors udfor-
dringer og samarbejdet mellem de 9 og kommunen. 

5-5 Medfinansiering Herfra og videre. Oversigt over de en-
kelte boligafdelingers bidrag til projektet.  

5-6 Referat fra De9’s møde den 8. sep. 2008 forelå til efter-
retning. 

5-7 Forældreprojekt med sprogskolen går ud på oplysning, 
sprog og kulturformidling til nydanske forældre og bor-
gere i Brøndby Strand. 

5-8 Borgermøde om jernbanespor i Brøndby den 23. okto-
ber på Kilden i Brøndbyøster. 

5-9 Boligpolitisk møde om fremtidssikring af den almene 
bolig den 21. oktober 2008 i Albertslund. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Lundens helhedsplan – totalrådgiver er valgt. Det blev 

Rådgivende ingeniørfirma Jørgen Wessberg A/S, Her-
lev. Se også: www.lundens.net/renovering. 

6-2 Referater fra beboergruppemøder kan ligeledes ses på 
nettet. Næste møde er den 3. november 2008. 

6-3 Markvandring i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan 
ikke deltage. 

6-4 Energispareaktiviteter fra Brøndby Fjernvarme er på-
lagt fra Energistyrelsen. Vi har underskrevet en ram-
meaftale om at være behjælpelige i indsatsen for at fin-
de energibesparelser. 

6-5 Grill på altan – Brandvæsenet tilkaldt på grund af røg-
udvikling i blok 4. Forvaltningsgruppen er blevet bedt 
om at tage sig af sagen. 

6-6 Gave fra Lejerbo Brøndbys jubilæum. Der er indkøbt og 
opsat kunst fra firmaet ”Vand i haven” for gavebeløbet 
på plænen foran selskabslokalerne. 

6-7 Møde om affaldssortering i Rheumpark er afholdt den 
21. oktober 2008. Mogens og John deltager. 
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Pkt. 7 Klager 
7-1 Ingen. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ældre-Caféen søger tilskud til julefrokost. Da de mod-

tager et tilskud fra Lundens venner, blev der kun bevil-
get et mindre beløb. 

 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H U S K 
 
At pakke dit køkkenaffald 
ind i en pose, 
og binde for den, inden du 
smider den i skakten 
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Pressemeddelelse fra landsbyggefonden 
 

Danskernes dårlige udluftnings-
svaner øger risikoen for skimmel 
Danskerne er blevet mere 
bange for at få skimmel-
svampe i hjemmet, viser en 
undersøgelse. Men vi er selv 
med til at øge risikoen, fordi 
vi er blevet dårligere til at luf-
te ud. Derfor går Landsbyg-
gefonden (LBF) nu i gang 
med en oplysningskampag-
ne, der blandt andet giver 
gode råd om, hvordan man 
undgår skimmelsvampe. 
 
For otte år siden luftede 91 
procent af danskerne ud 
hver dag. Sådan er det ikke 
mere. I dag åbner kun 76 
procent af os dagligt vindu-
erne og får frisk luft ind i 
rummene. Det viser tal fra 
Statens Byggeforskningsin-
stitut. SBI har sammen med 
sine samarbejdspartnere 
haft danskernes udluft-
ningsvaner gennem de sene-
ste syv år under lup, og tal-
lene er nedslående. 
 
”Det er et stort paradoks. 
10-20 procent af befolknin-
gen gør mindre og mindre for 
at opretholde et sundt inde-
klima. Samtidig er de blevet 

mere bange for at få skim-
melsvampe i hjemmet og ved 
tilsyneladende ikke, hvad de 
skal gøre for at undgå 
skimmelsvampe,” siger seni-
orforsker Lars Gunnarsen 
fra Statens Byggeforsknings-
institut (SBI) ved Aalborg 
Universitet. 
 
Ifølge undersøgelsen var 12 
procent af danskerne i 2000 
bange for fugtskader og 
skimmelangreb i boligen. I 
dag er det tal firdoblet og lig-
ger på 48 procent. 
 
For at give gode råd om, 
hvordan man undgår og fjer-
ner skimmelsvampe har 
Landsbyggefonden igangsat 
en oplysningskampagne. 
Den skal slå fast, hvad alle 
kan gøre for at forhindre 
skimmelsvampe. Og hvad de 
ikke kan gøre noget ved, si-
ger direktør i Landsbygge-
fonden, Gert Nielsen. ”Skim-
mesvampe er ikke kun bebo-
ernes skyld. Det handler og-
så om, hvilke huse man bor 
i. Der kan altså gro skimmel 
i det bedst tænkelige byggeri, 
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hvis beboeren ikke passer på 
indeklimaet. Og selv de mest 
påpasselige beboere kan ikke 
forhindre skimmelvækst i et 
byggeri med byggetekniske 
problemer,” siger Gert Niel-
sen og fortsætter: 
 
”Til gengæld kan man roligt 
sige, at alle kan gøre noget 
for at undgå skimmelsvam-
pe. Og det er netop et af de 
centrale budskaber i denne 
oplysningskampagne,” siger 
han. 
 
På skimmel.dk kan du 
blandt andet teste, hvor stor 
risikoen er for skimmel-
svampe alt afhængigt af, om 
du lufter ud eller tørrer tøj 
inden døre. Og du kan få go-
de råd til, hvad du selv kan 
gøre i kampen mod skim-
melsvampe. 
 
Få flere informationer om 
skimmelsvampe på 
www.skimmel.dk  Her kan 
du også downloade billeder 
med eksempler på skimmel-
svampeangreb. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Der er ny bestyrer 
af selskabslokaler-
ne fra den 4. no-
vember 2008. 
 
Det er 
Tina Lundquist, Da-
ruplund 27, 
mobil 40 59 16 73 
der overtager sel-
skabslokalerne. 
 
Kontortiden ænd-
res til kl. 18:00 til 
kl. 18:30 om man-
dagen. 
 

John Frimann 
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Foreningsmøde 
 
Brøndby Strand har et rigt forenings- og klubliv. Den 26. no-
vember inviterer Herfra og Videre til det første foreningsmøde. 
Det boligsociale arbejde i Brøndby Strand skal spille på alle 
tangenter og en vigtig tangent er foreninger og klubber. De har 
et kæmpe netværk og det vil være oplagt at drage nytte af hin-
anden. 
 
Hvordan kan din forening eller klub bruge det kommende kul-
turhus? 
Kan jeg komme og fortælle om min forening og vise hvad vi la-
ver for eksempel på den årlige KulturWeekend? 
Hvordan og hvor søger man penge? 
Vi vil gerne skrive om vores forening / klub, men hvordan? 
 
Hvis du gerne vil have svar på disse spørgsmål og mange flere, 
så kom d. 26. november, hvor Gert Fabrin, Kultur- og Idræts-
chef, Michelle Beldner, KulturWeekendens støtter og medar-
bejdere fra Netværkskontoret fortæller og diskuterer med de 
fremmødte foreninger / klubber. 
 
Mødet afholdes onsdag d. 26. november kl. 17-20 i Café 13, 
Kisumparken 2. Tilmelding senest d. 21. november til Net-
værkskontoret tlf.: 4354 2275 eller mail: mho@bo-vest.dk. 
 

 
 

Vittighed 
 
Manden henvender sig til gæsten ved nabobordet: "Kunne De 
ikke tænke Dem at købe nogle hvide mus?" 
Svar: "Hvorfor i alverden skulle jeg dog det?" 
Manden: "Ikke for noget, men nu er min samvittighed i orden. 
Nu har jeg snakket forretning under frokosten, og så kan jeg 
trække den fra på repræsentationskontoen." 
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NYT KØKKEN og/eller BAD!!! 
Som alle nok ved står vi foran en renovering af vores bygninger 
m.m. Vi ved godt at nye køkkener og badeværelser ikke er 
kommet med under renoveringen, da landsbyggefonden ikke 
mener at der her er tale om byggesjusk, men almindelig vedli-
geholdelse. 

Der er i forbindelse med oprettelsen af beboergruppen nedsat 
et køkken/badeværelse udvalg bestående af Jette Dornø, Pre-
ben Hansen og Kenneth Due. 

Udvalget skal undersøge om der er beboere i Lunden som har 
tænkt sig at få lavet nyt køkken eller badeværelse i forbindelse 
med renoveringen, når håndværkerne alligevel skal i gang. 

Ønske om nyt køkken og/eller badeværelse sker dog for egen 
regning, men hvis vi er mange der alligevel har tænkt sig at få 
dette ordnet, ja så står vi jo stærkest sammen med hensyn til 
økonomien. Jo flere vi er sammen jo nemmere er det at presse 
prisen. 

Vi ønsker derfor en tilkendegivelse fra alle der går med dette 
ønske, så vi kan se om der er noget at arbejde videre med. Vi 
ønsker oplysning om, hvor mange der er interesseret i at få la-
vet et storkøkken eller almindeligt køkken og/eller badeværel-
se. 

Vi skal bruge jeres tilkendegivelse senest søndag d. 23. no-
vember 2008 enten pr. mail til lunden@lundens.net eller ved 
at aflevere denne side på afdelingskontoret. 

Navn   
Adresse   
 

Sæt x ud for det ønskede 

Stort køkken (køkken+spisekrog)   
Lille køkken   
Badeværelse   
 

Med venlig hilsen 
Køkkenudvalget
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Vittigheder 
 
En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og var taget 
til lufthavnen. 
Da han skulle checke ind, rakte han damen bag skranken, si-
ne kufferter og sagde: "Jeg vil gerne have sendt min grønne 
kuffert til Pakistan og den røde til London." 
Damen bag skranken så noget forvirret ud: "Jeg er ked af det, 
men det kan altså ikke lade sig gøre." 
- "Det kan det ikke? Det er jeg glad for at høre, for det var det 
der skete sidste år." 
 

Mor: Nå, lille Poul, hvad har I så lavet i dag? 
Lille Poul: Vi har leget med sprængstoffer. 
Mor: Jamen dog, hvad skal I så lave i skolen i morgen? 
Lille Poul: Hvilken skole? 
 

KUN FOR KVINDER 
Hvorfor fløjter mænd, når de sidder på toilettet? 
For at vide, hvilken ende de skal tørre sig i. 
 
Hvorfor er det hurtigere at lave en snedame end en snemand? 
Man skal ikke udhule hovedet. 
 

Klage til brugtbilsforhandleren: 
"Normalt ville jeg ikke hidse mig op over, at der var noget galt 
med den brugte bil, jeg har købt. Men i går blev jeg rasende, 
for min kone ville hjem til sin mor, og så ville skidtet ikke star-
te." 
 

Kaptajnen noterede i logbogen: "I dag var 1. styrmanden fuld." 
Da 1. styrmanden opdagede det, gik han til kaptajnen og be-
klagede sig: "Det kan du da ikke være bekendt at skrive, jeg 
havde jo ikke engang vagt." 
"Men du var fuld." svarede kaptajnen. 
Det måtte 1. styrmanden indrømme, og indså at han ikke 
kunne gøre meget ved det. 
Men næste gang han havde vagt noterede han i logbogen: "I 
dag var kaptajnen ædru." 
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Vittigheder 
 
 

Den ømskindede Jensen fik et lille sår på fingeren og gik 
straks til lægen. 
- Det var godt de kom så hurtigt, sagde lægen 
- Hvorfor det? 
- Jo, hvis de havde ventet til i morgen, havde det været helet... 
 
- Min kone og jeg var lykkelige i mere end tyve år. 
- Hvad skete der så? 
- Vi mødte hinanden. 
 
Kim: Min kone passer mig som en prydhave. 
Niels: Hvad mener du med det? 
Kim: Hun river mig, skuffer mig og sørger for, jeg ikke går ud. 
 
En ældre mand kommer kørende på motorvejen, da hans kone 
ringer ham op på mobilen: 
"Poul! Kør nu forsigtigt på vej hjem. Jeg har lige hørt at der en 
sindssyg tosse der kører imod trafikken på motorvejen!" 
"Een siger du? Der er skam flere hundrede af dem her." 
 
En lille nervøs mand går ind på et grumt værtshus og spørger:  
"Ørhm..unskyld.. men hvem af de herrer ejer den dobermann 
der stod udenfor?"  
En kæmpe rockerlignende type rejser sig op og siger:  
- "Det er min dobermann. Hvorfor?"  
- "Jeg tror lige min hund har dræbt den."  
- "Dræbt den? Hvad er din hund for en?"  
- "Det er en fire måneder gammel puddel."  
- "Hvordan faen kan min dobermann blive dræbt af din pud-
del?"  
- "Ved at få den galt i halsen." 
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Vittigheder 

 
En enke døde og kom op til Skt. Peter. 
Hun spurgte efter sin mand, Egon Olsen. 
"Vi har mange af det navn, er der noget særligt karaktertræk 
hos ham?" blev hun spurgt.  
"Ja, jeg ville gerne tale med ham, for han sagde inden han dø-
de, at hvis jeg ikke forblev tro mod ham, så ville han vende sig 
i sin grav" 
"Åh, javel," sagde Skt. Peter, "det er ham vi kalder karrusel-
len." 
 
En bedugget herre roder i rendestenen under en gadelygte, og 
da en betjent spørger ham hvad han roder efter, svarer man-
den: "Min gadedørsnøgle." 
Betjenten hjælper ham med at lede, men forgæves.  
"Er De sikker på, at De tabte den her?" spørger han til sidst.  
"Nej," svarer manden, "Det var derhenne, men man kan jo ikke 
se noget derhenne, så langt væk fra gadelygten." 
 
Et par gutter er ude at surfe ved stranden og pludselig sejler 
en af dem for langt ud og falder i vandet. Så svømmer de andre 
ud efter ham og får ham ind på land. Da de kommer op på 
land, giver de ham kunstigt åndedræt men der sker intet. Så 
siger den ene pludselig: "Føj for fanden hvor han lugter!", så 
siger en anden: "Det er jo også den forkerte! Ham her har 
SKØJTER på!" 
 
En mand kom ud og fandt sin parkerede bil med siden trykket 
ind af enpåkørsel.  
Under vinduesviskeren sad en seddel, hvor der stod: 
Der står otte mennesker og holder øje med mig imens jeg skriver 
dette.  
De tror, at jeg opgiver Dem mit navn og forsikringsselskab. 
Det gør jeg bare ikke.  
Venlig hilsen. 
Poul 
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FALCK 
 

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

20 13 51 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genbrugs-
butikken 

Ulsøparken 6, st. 
 

Der er åbent: 
mandag – fredag fra kl. 

10.00 – 17.00 
 

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

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

En del af overskuddet går til 
Børnenes Rejsebureau. 
 
 
 
 
 

 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 

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

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

Pris pr. stk. 1 kr. 
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 – Kabel TV 
 

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, 
så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50 
Mail: tvsupport@yousee.dk  
Døgnet rundt 
 

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

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

 

KØBMANDEN 
LUNDENS MINIMARKED 

Daruplund 17 
 

Åbningstider  
 

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

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

 

Hver dag – Frisk morgenbrød, 
aviser, friske mælkeprodukter, 

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

 
 

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

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

 
 
 

Udlejning af lokaler til reception: 
 

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

 

Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 
 

Udlejning: 
 

Tina Lundquist 
Telefon 40 59 16 73 

 
 

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

 

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

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og alle er vel-
kommen. 
 
Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund vil deltage i det 
sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid vil være besty-
relsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august måned - men de andre dage 
står lokalerne til fri benyttelse for medlemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i loka-
lerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. torsdag i må-
neden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er der forskellige arrange-
menter, som der betales ekstra for. Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til 
yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v. 
 
Det månedlige kontingent er kr.: 30,00 
 
Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arrangementer i løbet af 
året, alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Inger Simonsen 
Tlf.: 43 54 23 78 
Mail: ims@lundens.net 
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ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 

 
AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLE 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine, 
strikke, læse eller fremstille dine egne ting. 
 
Vi har blade, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove og 
spændende ting. 
 
KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder. 
 
På gensyn i 
Aktivitetsklubben 
Daruplund 5 
 
 
 

 
 

– SMID IKKE VÆK – 
Hvem gemmer på hvad? 
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 
gryder, potter, pander, legetøj, samt småmøbler. 
 

- -Strikkegarn og stof til syning 
 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36 
 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

DARUPLUND 5 
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Brøndby Strand Gulvservice 
 

Gulvafslibning – Vinyl – Linoleum 
 

Jørgensen 
 

 

℡ 40 46 59 55 
 

 

 
 

 
 
 

 Sadolin Glostrup  
v/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/S 

Hovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 Glostrup 
Tlf. 43 96 05 37 

 
15 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer. 

25 % rabat på lagertapet. 
Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varer 

samt tilbudsvarer! 
 

(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden) 
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Børnesiden 
Præmierne 

Oktober 2008 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Jonas K. Adamsen 

Daruplund 65, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Camilla Rasmussen  
Resenlund 2, 1. tv.  

 
3. præmie / 20 kr. 
Katarina Lundquist 
Daruplund 27, 2. tv. 

 
Løsning: 
 

Bamse 
 

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 

Oktober 2008 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

2 fl. Vin: 
Nicole Christiansen 
Daruplund 35, 2. tv. 

og 
 

1 fl. Vin:  
Jes Dambmann 

Resenlund 4, 3. mf. 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

 



 

 

32

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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: Maria Dornø Samsing, Daruplund 67 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk. 
Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navn 

eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. 

Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. 
 

Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
mobil 42 54 00 30 • Mail: formand@lundens.net 

Kasserer: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
mobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.net 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv 

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

Varmemester: Mogens Nielsen 
Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 

Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:30- 18:00 
Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 

Fax 43 53 59 51 
Mail: varmemesteren@lundens.net 
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