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”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
  
 
 
 
  
 

Redaktørens side 
Godt nytår til jer alle. 
 

Først skal jeg minde jer om, at det er fastelavn og vi holder 
tøndeslagning på Langbjergskolen søndag den 22. februar. 
Der kommer mere information om arrangementet, i næste 
nummer af Lundexpressen, samt opslag i opgangene. 
Sæt kryds i kalenderen. 
 

Vi mangler stadig børneløsninger. Se at få løst opgaven og 
smid løsningen ind på kontoret. 
 
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 årets første blad. 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 
 

 Næste deadline: 
Onsdag den 4. februar kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
 
Jeg håber at alle er kommet 
godt ind i år 2009 og jeg øn-
sker alle beboerne i Lunden 
et rigtig godt og lykkebrin-
gende nytår. 
 
Der var meget fyrværkeri 
rundt omkring i Lunden 
nytårsaften. Desværre er der 
er nogle, der har svinet godt 
til og ikke ryddet op efter sig. 
Men heldigvis er der mange 
beboere, der har været 
hjælpsomme med at rydde 
op efter sig. Tak for det. 
 
Vi har tidligere søgt om di-
spensation for opsætning af 
brevkasseanlæg ved ind-
gangspartiet. Efter lang tids 
behandling, så har vi fået af-
slag på dispensationen. Det 
betyder at man ikke får post 
ind af entredøren efter de-
cember 2009. Senest den 31. 
december skal brevkassean-
lægget være opsat. 
 
For pensionister (beboere på 
65 år og derover), der bor i 
etageejendomme, der er op-
ført ifølge byggetilladelse ud-
stedt før 1. januar 1974, er 
der særlige regler, hvor du 
efter anmodning til Post 

Danmark har krav på, at få 
omdelt forsendelser direkte 
til boligen. 
 
Vi har ordinært afdelings-
møde den 10. marts, så sæt 
kryds i kalenderen. 
 
Vi har endnu ikke modtaget 
regnskab for 2007-2008 og 
budgetforslag for 2009-2010. 
Jeg vil i næste nummer af 
Lundexpressen gennemgå 
regnskab og budget. 
 
Trods annoncering er der in-
gen, der vil stå for Lundens 
bankospil. Derfor stopper 
det indtil videre. 
 
Vores byggeudvalg har nu 
haft et par møder med vores 
totalrådgiver. De er ved at 
være færdig med en tidsplan 
og et oplæg til informations-
strategi. Vores beboergruppe 
er inviteret ud i midten af 
januar og se på facadepuds. 
 
 
Mange nytårs 
hilsener 
John 
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Nytår   
Ja, så er vi gået ind i et nyt 
år, som hedder 2009. Det 
var en fantastisk smuk Nyt-
årsaften og nat i Daruplund 
med megen flot fyrværkeri – 
men det har også en bag-
side. Alle de penge, folk har 
brugt og kræfter på at gøre 
noget meget flot, er jo i sig 
selv vidunderligt. Ville det så 
ikke være på sin plads, at 
folket ryddede op efter sig? 
 
Det kan da ikke være me-
ningen, at ”De blå mænd” 
skal rydde op efter al det 
svineri, Lundens beboere har 
lavet – eller hvad? Når man 
har haft det flot og sjovt, så 
er det vel på sin plads at 
rydde op efter sig. 
 
Indgangspartierne, fliser og 
græsplæner ser forfærdelige 
ud. Hvem skal betale? Hvis 
nu alle tog lidt hensyn og 
passede på Lunden – hvem 
ved – måske kunne Lunden 
blive kåret til Brøndbys flot-
teste boligkompleks i året 
2009. 
 
Da vores nu voksne børn var 
små og teenagere og nød 
Nytårsaften med voksne om-
kring sig, var alle i blok 10 
og 11 nede og rydde op den 

1.1. mellem kl. 9 – 12, uan-
set hvor træt man var. 
 
Vi håber også, at ingen for-
ældre har ladet deres børn 
holde fest alene hjemme 
Nytårsaften i år. Det er ikke 
sjovt med råbende unge 
mennesker hængende ud af 
vinduerne og larmende mu-
sik til kl. 6 om morgenen. 
 
Bortset fra det, så vil det væ-
re dejligt, hvis vi alle vil pas-
se på vore naboer og hinan-
den her i det nye år. Så er vi 
sikre på, at det kun kan bli-
ve et rigtigt dejligt lyst, 
smukt og lykkebringende 
Nytår for alle her i Lunden. 
 
De varmeste hilsner 
Tom og Anne 
D.55 
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Læserbrev    
Jeg ved godt, at jeg med dette indlæg vil blive kategoriseret, 
som en mavesur gammel stodder, men det må jeg jo så tage 
med. 
Det jeg vil opponere mod er, at beboere er begyndt at sætte 
sedler op i opgangene, at de holder fest, og ”at der kan blive 
en del larm/støj”.  
For det første finder jeg det lidt besynderligt, at annoncere 
med, at man må påregne ”en del” larm. 
Kunne man ikke nøjes med at skrive, ”måske lidt uro”, og for-
søge at begrænse støjen. 
For det andet, ja, det er jo helt fint, at man sætter en seddel op 
på opslagstavlen, men det giver vel ikke frit spil til, at man ba-
re kan drøne derud af med højt musik hele natten. Det er fak-
tisk rimeligt irriterende, at opholde sig på sin bopæl og højt 
musik og især baslyde buldrer gennem murværket, når man 
forsøger at falde i søvn. Det er sådan set ligegyldigt om det 
sker en Nytårsaften eller almindelig weekend. 
Jeg har ikke det fjerneste mod, at man holder fest, det skal der 
selvfølgelig også være plads til, men kan man i det mindste ik-
ke vise det hensyn, at når klokken sådan ca. har passeret de 
2400, så dæmper man musikken så meget, at andre, der øn-
sker at sove på dette tidspunkt, kan få nattero. 
Jeg synes ikke, at dette er et urimeligt ønske for det nye år og 
jeg vil da ikke undlade at ønske alle et GODT NYTÅR. 
 

PS: Jeg synes i øvrigt, at det er flot, at så mange mennesker 
affyrer så meget nytårs fyrværkeri, men det undrer mig dog, at 
en hel del af disse mennesker bare efterlader resterne af fyr-
værkeriet, hvor det er affyret. Ville det ikke være naturligt at 
rydde op efter sig, så kunne gårdmændene jo bruge deres tid 
på andre opgaver. 
 

Mvh. 
Kjeld Kracht 
D.49,  
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Slut med det strategiske samarbejde 
Samarbejdsaftalen om et 
strategisk samarbejde mel-
lem Boligkontoret Danmark, 
FSB og Lejerbo udløber ved 
årsskiftet. Og den forlænges 
ikke. 
 
Den 1. juli 2006 indgik Bo-
ligkontoret Danmark, FSB og 
Lejerbo en aftale om strate-
gisk samarbejde. Målet var 
at udnytte hinandens kom-
petencer samt at drage fordel 
af hinandens viden og erfa-
ringer. 
 
- Det har vi gjort så vidt 
rammerne har tilladt det. 
Det har været en spændende 
og lærerig proces, både fordi 
vi har lært noget af hinan-
den, men også fordi det har 
tvunget os til at kigge os selv 
efter i sømmene. Det har ab-
solut ikke været spildte 

kræfter, siger de tre for-
mænd Lisbet Riis, Boligkon-
toret Danmark, Birthe Qa-
sem, FSB og Bent Bund-
gaard, Lejerbo, som også po-
interer, at selvom det formel-
le samarbejde ophører, er 
det ikke udelukket, at det 
administrative samarbejde 
vil forsætte i konkrete pro-
jekter. 
 
- Måske vil også nogle af er-
fa-grupperne fortsætte med 
at mødes, nu hvor vi har 
lært hinanden bedre at ken-
de. Det samme gælder i øv-
rigt os beboerdemokrater, si-
ger de. Dertil kommer, at Le-
jerbo og Boligkontoret Dan-
mark har aftalt, at de vil se 
nærmere på mulighederne 
for et tættere samarbejde. 
 
 

 
 

 

Sælges: 
 
Brugt Selector af mærket ”Sagem 60” fra TDC sælges inkl. an-
tennekabel, scartstik, strømforsyning og fjernbetjening for 
kr. 200,00. 
Henvendelse til John, mobil 42 54 00 30. 

 



7 

  

Bankospil stopper 
  
Vi har nu haft 2 bankospil. 
Der var ca. 45 til stede til 
spillet i november. Heraf var 
nogle af hjælperne også del-
tagere i spillet. 
 

I december var der ca. 63 til 
stede. Nogle af hjælperne var 
også her deltagere i spillet. 
 

Takket være sponsorgaver og 
meget gode rabatter, så er 
det lykkedes at lave et pænt 
overskud på de to spil. 
 

Der er desværre heller ikke 
nogen der har meldt sig, at 

de vil stå for bankospillet, 
trods annoncering i Lundex-
pressen og opslag i opgange-
ne. 
 

Jeg har brugt omkring 18 
timer pr. bankospil, og det 
kan jeg ikke overkomme, så 
længe jeg er arbejdsramt. 
Jeg er derfor desværre nødt 
til at melde ud, at vi ikke 
kan fortsætte med banko-
spil, før der er nogen der vil 
stå for det. 
 

John 
  
 
 

Akut-telefonen 
Vores akuttelefon fungerer 
fornuftigt. Den er åben for 
beboerne uden for ejendoms-
funktionærernes normale 
arbejdstid, og den bliver 
tændt omkring kl. 16:00 og 
slukket for natten ca. kl. 
23:00. 
 

Hvis der er et problem i dag-
timerne uden for kontorti-
den, så læg en besked på 
varmemesterens telefonsva-
rer: 
 

43 73 99 82. 

 

Den bliver aflyttet flere gange 
om dagen. 
 

Der er en del der har udeladt 
eller hemmeligt telefonnum-
mer. Når man ringer til vores 
Akut-telefon så er der nogle 
gange man ikke lige har mu-
lighed for at tage telefonen. 
Det betyder, at vi ikke har 
mulighed for at ringe tilbage. 
Vi opfordrer derfor alle, der 
ringer til akuttelefonen, om 
at ringe med oplyst telefon-
nummer.
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Brøndby Jazzklub 

Fredag den 23. januar 2009 
Generalforsamling kl. 18oo (kun for medlemmer) , spisning  kl. 

19oo og kl. 20oo spiller: 

The Big Four  
  

Dette lille orkester spillede til søndagsmatineen i februar 2008, 
hvilket var en stor succes.  

 

 
 

Musikerne er: Ronald Andersen: Trommer; Mikael Cinthio: Sax 
og klarinet;      Stefan Kärfve: Bas; Bjørn Ekman,: Banjo. 

Der skal købes spisebilletter senest 8 dage før. Se 
www.brondbyjazzklub.dk eller se telefonbogen og ring til 
formand eller kasserer. 
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Et godt råd om udluftning 
 
Det er nødvendig at have varme på hele vinteren i alle rum. 
Det er meget vigtigt, at udlufte om morgenen, (eller sove med 
åbne vinduer) da vi alle udånder vanddampe. 
 
Hvis du ikke varmer op, kondenserer vanddampene på det 
koldeste sted og det er vinduerne. Det er lejers ansvar at holde 
lejemålet fri for vandampe, ved udluftning og opvarmning. Op-
varmning af alle rum, min. 3 på radiatorventilen. 
 
Man får ikke en stor varmeregning, da vi har en meget billig 
varme fra Brøndby Fjernvarme. De fleste får penge tilbage 
hvert år. Vi har kollektiv varmeafregning, så det hjælper ikke 
at du alene sparer på varmen. Du får en bedre varmefordeling 
ved at have varme over alt. 
 
Det vil altid være billigere at opvarme end at renovere lejemå-
let. 
 
Jeg har tidligere beskrevet følgende: Udluftning 5 - 10 minut-
ter 2 - 3 gange om dagen. 
 
Udluftningsventilerne i altandørene skal stå åbne hele tiden. 
Det er vigtig at få frisk luft ind i lejemålet så udluftningen kan 
fungere (køkken og toiletter), samt bedre varmefordeling. 
 
Dette burde være tilstrækkeligt til et sundt indeklima. Hvis 
dette ikke hjælper kan jeg opsætte en såkaldt "logger" som kan 
følge og gemme jeres udluftningsmønster samt opvarmning af 
lejemålet. 
 
Håber at nogle af disse råd kan hjælpe.  
 
Varmemester 
Mogens Nielsen 
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 Børneopgave  
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

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

Held og 
lykke 
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pr. 3. januar 2009 
Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de 
faktiske forhold, bedes man venligst meddele det på afde-
lingsbestyrelsens kontor snarest muligt. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 11/2008 

Tirsdag den 2. december 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: Der blev tilføjet punkt 

6.6. Ellers godkendt. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev under-

skrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2008 – 30. nov. 2008 blev gen-

nemgået. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 11. november 2008 blev gennemgået 

af Kenneth. 
3-2 Kontorvagt den 25. november 2008 blev gennemgået 

af Glenda. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: 1 indbrud samt 2 forstop-

pelser af toiletter og køkkenvask. 
 Hvis der bliver ringet til akuttelefonen, og vi ikke lige 

er til stede, skal der opgives telefonnummer, så vi 
kan ringe tilbage. Hemmelige nr. kan naturligvis ikke 
besvares. 

3-4 Spørgeskema, fraflytning: Mener klubberne er for 
lukkede og fylder for meget, men ellers ros til varme-
mester og blå mænd.
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Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Digitalt TV – møde med Aplus og YouSee. Vi prøvede 

at udarbejde et sammenligningsgrundlag samt pris-
forslag fra de 2 udbydere. 

 Vi besluttede at forlænge kontrakten med YouSee. 
4-2 YouSee’s blad Indblik blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Børnenes Rejsebureau – Kenneth ønsker at udtræde, 

men indvilgede i at fortsætte til afdelingsmødet. Bir-
the prøver at sætte en annonce i Lundexpressen i ja-
nuar, om nogle af de unge forældre, kan være inte-
resserede i at deltage. 

5-2 Referat fra generalforsamling i Ældre-Cafeen den 7. 
november 2008. Der var et enkelt nyvalg af bestyrel-
sesmedlem samt suppleant. 

5-3 Projektbeskrivelse for Kommuneplan 2009 lå til gen-
nemlæsning. 

5-4 Referat fra De 9 møde den 10. nov. 2008 lå til gen-
nemlæsning. Der er arrangeret juleaften i Perlen den 
22. december, hvor interesserede kan bestille billet 
for 75 kr. Afdelingen giver et tilskud 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Møde med totalrådgiver forløb tilfredsstillende. Der er 

indgået tilbudsbilag vedr. Totaltådgiverens organisa-
tion samt konflikthåndtering. 

6-2 Referat fra beboergruppemøde nr. 5. De to grupper er 
lagt sammen. Der søges ny referent. 

6-3 Vaskeriet – låsesystem (varmestue). Nogle unge men-
nesker benytter desværre vaskeriet som varmestue 
med deraf følgende rod og griseri.  

 Overvågningskameraet var blevet dækket til. 
 Der er lavet en ændring, så man skal bruge sin ho-

veddørsnøgle for at komme ind i forstuen. 
 Vi undersøger hos Miele, om der kan laves kortkon-

trol, så vi kan se, hvem der færdes i vaskeriet.
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6-4 Varmemestermøde under De 9 blev afholdt den 20. 
november 2008. Mogens deltog. Der bliver udarbejdet 
nogle projekter, hvor man prøver at få unge menne-
sker til at deltage mod, at de får biografbilletter eller 
eksempelvis betalt kontingent til idrætsfaciliteter. Det 
er et godt initiativ fra den opsøgende medarbejder 
Zahid. De unge er i gang med at istandsætte bag-
trapper i højhusene T 13. Varmemester indgiver for-
slag til De 9 om projekter, hvor de unge kan gøre 
gavn. 

 Der vil blive afholdt 2 møder årligt. 
6-5 Råderetskatalog – møde den 9. december 2008 på 

kontoret. 
6-6 Der er blevet ansat ny driftschef for vores område. 

Han hedder Per Rydsø og er tømrer. Har været drifts-
chef i et større privat ejendomsselskab. 

  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Klage over udsmidning af flasker, blok 14. Det er ble-

vet påtalt skriftligt over for beboeren. 
  
Pkt. 8 Ansøgninger 
 Intet 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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              HJÆLP! 
  
  
  

 
  

Kære beboer 
. 
Det er desværre nødvendigt, at erindrer om, at alt affald skal 
pakkes ind inden det kastes i skakten. 
Vi oplever stadig bleer og lignende som kastes i skakten uden 
indpakning. 
Hjælp os, undgå dette svineri. 
  
De ekstra skraldespande i kældrene, er ikke til fri afbenyttelse. 
De står der, fordi de byttes ud om lørdagen med de fyldte i 
midteropgangene. 
  
I håb om forståelse og hjælp til at få tingene til at fungere. 
  
Et rigtig, Godt nytår 
  
De blå mænd 
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Åbent hus hos 
Natteravnene i 
Brøndby Strand  
 
Natteravnene i Brøndby Strand vil 
gerne invitere alle borgere til at 
komme forbi Strandens Forsam-
lingshus, Strandskolevej 296, tirs-
dag den 13. januar kl. 19:00.  
 
Vi holder et informationsmøde om vores arbejde i området og 
håber på at få en hyggesnak med eventuelle interesserede. Vi 
skal ikke lægge skjul på, at vi er begyndt at få problemer med 
at gennemføre alle ture. Der er forskellige årsager til dette, 
men en del »ravne« er fraflyttet Brøndby Strand, og nogle af de 
kræfter, som har deltaget flittigt fra starten, er stoppet med 
forskellige begrundelser, fortæller »ravn« 21, Frank Bavnild. 
 
 
 
 

  Fastelavn 
 

Husk tøndeslagning på Langbjergskolen, 
søndag den 22. februar. 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret i starten af februar.  
 

Mere om det i næste nummer. 
 

Mvh. Børnefestkomitéen 
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Vittigheder 
To danskere og to svenskere skulle med toget. Svenskerne 
købte hver sin billet, mens danskerne kun købte en billet. 
Svenskerne undrede sig lidt over det. Vel om bord på toget så 
de, at danskerne låste sig inde på toilettet. Da konduktøren 
kom, bankede han på toiletdøren og sagde: Billetten tak. Dan-
skerne stak billetten ud gennem dørsprækken. Konduktøren 
klippede den og stak den ind igen. Svenskerne så det hele og 
blev meget imponeret. På hjemvejen købte de to svenskere kun 
en billet tilsammen. Danskerne købte slet ikke nogen billet. 
om bord på toget låste svenskerne sig inde på toilettet. Kort ef-
ter kom danskerne og bankede på døren og sagde: Billetten 
tak. Svenskerne stak billetten ud gennem dørsprækken. Dan-
skerne tog billetten og låste sig inde på det næste toilet. 
 
To nyfødte lå på fødegangen og snakkede, den ene siger: jeg er 
en pige. Jeg er en dreng svarer den anden. Det tror jeg ikk på, 
siger pigen. Så vent til sygeplejersken er gået, så ska jeg vise 
dig det.. Sygeplejersken gik og drengen hev dynen væk og sag-
de: se selv -  
- blå sokker!  
 
Børnene havde læst om magnetisme i skolen. Næste dag skul-
le de have prøve. 
- Hvad er det, som starter med M, og som samler ting op, 
spurgte læreren. 
- Halvdelen af klassen svarede: - MOR. 
 
Et ægtepar gik tur en klar vinternat.  
Pludselig så de et stjerneskud.  
- nu må du ønske dig noget,  
sagde konen til manden.  
- hvad er du her stadigvæk?  
svarede manden.  
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Vittigheder 
"Jeg havde tid hos gynækologen senere på ugen til den årlige 
celle-prøve.  
Tidligt en morgen ringede lægesekretæren dog og spurgte om 
jeg ikke kunne komme tidligere, faktisk samme morgen kl. 
9.30, da de havde fået et afbud.  
Jeg havde netop fået sendt ungerne og mand i hhv. skole og 
på arbejde og klokken var allerede kvart i ni. Det ville tage 
mindst 35 minutter at nå frem til lægen, så jeg havde en smu-
le små-travlt, men som de fleste kvinder ville jeg godt lige bru-
ge lidt ekstra tid på lidt underlivs hygiejne inden jeg skulle op 
og ligge med spredte ben.  
Da der dog ganske enkelt ikke var tid til den store grundige 
rengøring, tog jeg bare den vaskeklud som lå på kanten af ba-
dekarret og fik vasket mig lidt hurtigt "dernede ", så jeg i det 
mindste ville tage mig præsentabel ud!  
Jeg smed vaskekluden i bunken af vasketøj, tog hurtigt tøj på 
og ræsede ind til lægen. Der gik da også kun et par minutter 
efter, at jeg var nået frem før jeg blev kaldt ind. Som så mange 
andre kvinder, har jeg jo prøvet det hele før, så jeg smed sce-
nevant tøjet, lagde mig op på briksen, kiggede op i loftet og fo-
restillede mig, at jeg var i Paris eller et andet fjernt sted!  
Lægen kom ind, og jeg må sige, at jeg studsede lidt over det, 
da han sagde: "Nå da da - vi har rigtigt gjort noget ud af det i 
dag?  
" Jeg svarede ikke, men sukkede bare af lettelse, da undersø-
gelsen var overstået for denne gang. Resten af dagen gik som 
sædvanligt, med indkøb, rengøring og madlavning.  
Da ungerne var kommet fra skole og min 6 årige datter legede 
for sig selv, råbte hun lige pludselig: "Moar, hvor er min va-
skeklud? ".  
Jeg sagde til hende, at hun måtte tage en ny fra skabet, da 
den anden var røget til vask.  
Hun svarede: " Nej mor, det skal være den, jeg havde lagt på 
kanten af badekarret. Jeg har gemt alt mit glimmer i den! ". 
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Vittigheder 
En ung mand er lige flyttet til storbyen og leder efter arbejde. 
Han går ind i byens største varehus og søger et job som sæl-
ger. Chefen for varehuset spørger naturligvis denne unge 
mand, om han overhovedet har nogen salgserfaring. Den unge 
mand svarer, at han tidligere har været sælger.  
"Okay", siger chefen, han kan godt lide den unge mand, "så 
starter du imorgen på prøve. Jeg kommer ned efter lukketid og 
tjekker, hvordan det er gået".  
 

Næste dag efter lukketid kommer chefen ned og spørger, hvor-
dan det er gået og hvor mange kunder den unge mand har 
haft i løbet af dagen. Den unge mand svarer - "EN" Chefen får 
et chok og bliver ildrød i hovedet "kun EN" råber  
han? " -Normalt har vores sælgere mellem 20 og 30 kunder om 
dagen... hvor meget har du så solgt for?", spørger chefen. 
"1.854.326 kr.", .siger den unge mand! "1.854.326 kr.", siger 
chefen og ser lidt forundret ud!  
 

"Hvad har du da solgt til denne kunde?" Den unge mand sva-
rer, "Først solgte jeg en lille fiskekrog til ham, så solgte jeg en 
større fiskekrog til ham og derefter solgte jeg en stor fiskekrog 
til ham.  
Så solgte jeg et komplet fiskeudstyr og spurgte, hvor han 
egentlig skulle hen og fiske? Manden svarede, at han skulle 
ned til kysten: Så sagde jeg til ham at han ville få brug for en 
båd og tog ham med over i bådafdelingen. Dér solgte jeg en 
Christ Craft med dobbelt motor til ham. Han blev dog lidt  
nervøs på dette tidspunkt, fordi han var ikke sikker på at hans 
Honda Civic kunne trække båden. Så jeg tog ham med over i 
bilafdelingen og solgte ham en Nissan 4x4".  
 

Chefen var nu ganske forundret - "Vil det sige, at en mand 
kommer ind i varehuset for at købe en fiskekrog - og du sælger 
ham en båd og en bil?".  
 

Den unge mand svarer "Nej, Nej, Nej - Han kom ind for at købe 
tamponer til sin kone, og jeg sagde til ham ...at nu når week-
enden alligevel er ødelagt, kan du jo lige så godt tage på fiske-
tur"... 
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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 
   

 
 
 
  
 

 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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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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Børnesiden 
Præmierne 

December 2008 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 
1. præmie / 50 kr. 
Kevin S. Schmidt 

Daruplund 45, 2. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Jonas K. Adamsen  

Daruplund 65, 1. th.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2. tv. 

Løsning: 

 
Tillykke til vinderne 

 

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

 

Præmierne skal være af-
hentet inden 1½ måned 

Voksensiden 
Præmierne 

December 2008 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Casper Johansen 

Daruplund 29, 3. tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Lone Pedersen 

Daruplund 31, 1. tv. 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
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     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståede 
skader uden for normal  
arbejdstid, samt lørdag/ 
søndag og helligdage, kon-
taktes varmemesteren (tlf. 
43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirerer 
et firma. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand eller 

brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

YouSee Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

DONG 
(manglende lys) 
tlf. 72 10 20 30 

 
Falck 

(ved vandskade mm.) 
Tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 20 13 51 90 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res i nødstilfælde 

Varmemester 
Mogens Nielsen 

Kontor ved vaskeriet: 
Resenlund 18 

 
Gårdmand: 

Dan Wiinblad, D. 69, 3. 
 
 

 

Bore- & banketider 
Der må kun bores og bankes 

på følgende tidspunkter: 
Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

 

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 14:00 

Man må ikke bore og ban-
ke på søn- og helligdage! 

 
Maskiner kan lejes på 
varmemesterkontoret: 
Depositum: Kr. 50,- 

Leje pr. døgn: Kr. 10,- 
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelings-
bestyrelsen kan, såfremt 
dette ønskes, deltage i 
forbindelse med syn af 

lejligheden. 
 

Henvendelse til 
Afdelingsbestyrelsen 
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Vaskeriets normale åbningstider 

Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 
samt 

lørdag, søndag og helligdage 
 Kl. 07:00 – 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

 
 

Telefontid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 38 12 10 94 
 
 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i ind-
gangspartier og i opgange!!! 

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

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



  

Lundens Klubber 
 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok 
1 

Gør det selv klubben 
Grete Christensen 
D. 45 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 3 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Per Hansen 
D. 49 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Per Samsing 
D. 69 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub Venner 
Stanoje Gligoric 
R. 2 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Tina Lundquist 
D. 27 

Blok 
7 

Klub 89 
Jørgen Jensen 
D. 49 

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 

Trykning: Jeanette Due, Daruplund 59 
 

Bud: Maria Samsing Dornø, Daruplund 69 
 

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


