
 

37. årgang · Nr. 2 · Februar · 2009 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
  
 
 
 
  
 

Redaktørens side 
 
Velkommen til februar nummeret. 
 

Husk, at vi sælger billetter til Fastelavnsfest på tirsdag den 10. 
februar og igen lørdag den 15. februar. Se mere på side 4. 
 

Husk også, at vi har afdelingsmøde tirsdag den 10. marts, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Tak for alle jeres løsninger, vittigheder, mm., samt jeres ind-
læg/annoncer. 
 
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 4. marts kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
 
Der er jo indført digitalt TV i 
Danmark, og vi har kontrakt 
med YouSee om levering at 
TV- og radio signaler. Den 
kontrakt vi hidtil har haft 
har ikke indeholdt noget om 
digitale signaler. Afdelings-
bestyrelsen har sammen 
med administrationen forny-
et vores kontrakt med You-
See, således at de er forplig-
tet til at levere digitale radio- 
og tv signaler. 
Og lige for at slå det fast 
endnu en gang, så får vi ik-
ke sort skærm i Lunden den 
1. november 2009, når det 
analoge signal slukker. 
 

Herfra og videre. De 9 bolig-
afdelinger er blevet enige om 
at søge projekt-forlængelse, 
samt at ansøge om tilskud til 
3 opsøgende medarbejdere/ 
sociale viceværter. Mindst en 
skal have fokus på beskæfti-
gelse og en på børn og unge.   
 

Der skal lægges vægt på: 
• At finde lærerpladser til 

unge, der har en plettet 
straffeattest 

• Lærerpladser til de unge 
fra området i driften 

• Noget for noget projekter 
• Fritidsjob (for unge)  

• Prioritering af unge i bo-
ligområdet, når der skal 
ansættes i driften. 

 

Vi skal have monteret HPFI-
relæer i alle kældrene, lige 
som vi har i lejlighederne. 
Det er noget der sker i løbet 
af de næste par måneder. 
Der vil kunne forekomme 
kortvarige afbrydelser af 
strømmen i opgangen og i 
kældergangen. 
 

Samtidig vil varmemesteren 
ændre på lyset i kældergan-
gene, således at der monte-
res en form for føler, så lyset 
tænder og slukker automa-
tisk i kældergangen. 
 

Landsbyggefonden har ud-
sendt orientering om ændret 
Beboerbetaling på LBF-
støttede lån, renove-
ringsstøtteordningen m.v. 
Det vil få en positiv indvirk-
ning på vores fremtidige 
husleje efter renoveringen. 
Der kan dog ikke 
oplyses noget 
konkret i øje-
blikket. 
 
Mange hilsener 
John 
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Fastelavn
Afdelingsbestyrelsen holder tøndeslagning på Langbjergskolen, 

for Lundens børn, der er mellem 0 - 12 år og deres 
forældre/bedsteforældre/søskende: 

 
Søndag den 22. februar 2009, kl. 10.00 -  ca. 12.00 

i F1 - F3,  gymnastiksalen. 
 

Tilmelding nødvendigt! 
 

Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger, 
samt til 3 udklædte børn, udvalgt af en dommerkomité. 

Der er præmie til den bedst udklædte voksne. 
 

Tønder til: 
 

 

Der vil være tønder til alle, alt efter hvor mange der tilmeldes. 
Børn kun i følge med voksne. 

 

På billetten der koster 10,00 kr. er der: 
(Gratis adgang for voksne) 

1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose. 
 

Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe, the og fastelavns-
boller til rimelige priser. 

 

Salg af billetter fra afdelingskontoret, D. 29: 
 

Tirsdag den 10. Februar 18.00 - 19.00 
Søndag den 15. Februar 11.00 - 12.00 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte børn og voksne. 
 

 
På festligt gensyn 

  
Børnefestkomitëen/Afdelingsbestyrelsen 

0 - 7 år 
8 - 12 år 

13 - 100 år
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Søndagsmatiné 8. februar kl. 14.00 

 i Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster 

Oregon City Jazzband 
Vi indleder vores 30 års jubilæum med søndagsmatinè i Kilden. I den anledning genop-
liver vi det orkester, der spillede til klubbens 1. arrangement i 1979. Det bliver enten et 

festligt gensyn, eller en ny oplevelse for de, der ikke hørte dem til vores 25 års fød-
selsdag. Så mød endelig op til  traditionel jazzmusik spillet af garvede musikere, som 
er: Bo Bagge Andersen, klarinet; Niels Mansa, trompet; Lars Bruun, bas; Preben Nis-
sen, trombone; Arne Frederiksen, piano; Carsten Henningsen, banjo; Poul Trilling-

gaard, trommer. 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Fredag 20. februar fejrer vi 30 års jubilæum med spisning kl. 18oo og kl. 20oo spiller 

New Orleans Delight 
med gæstesolist Steve Graham fra England 

i Rheumhus, Albjergparken 6 

Så serveres der rendyrket New-Orleans-Jazz blandet med spirituals og hymner. Musik, 
der er både danse- og hørevenlig.   
Musikerne er: Kjeld Brandt, klarinet; Hans Pedersen, piano; Erling Lindhardt, banjo; Claus 
Lindhardt, trommer; Bengt Hansson, trombone; Stefan Kärfve, bas. 

Husk at købe spisebilletter på www.brondbyjazzklub eller benyt telefonbogen og ring til for-
mand eller kassere
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SÆLGES 
 

1 DUX 1001 boxmadras 90x200 cm, medium 
fasthed – pæn og velholdt, kr. 1.000 
Henv. Til Finn og Lilian Andersen 

Daruplund 37, 2.th.  
Tlf. 4373 8109 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 
 

 
Jytte D.9 

43544312 
  
 
 
 
 

 

EFTERLYSNING 
 
Har nogen set min datters 
cykel?  
Rød pigecykel med sort kurv 
på bagagen.  
Sadlen som er sort har en 
masse små bitte huller.  
Den forsvandt i weekenden 
den 24.-25. jan. 
Hvis du har set den så ring 
til mig på tlf. 28125721. 
Jeanette Due 
 
 

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. 
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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53  Fax 43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net  www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

 
1. februar 2009 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 
 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
tirsdag den 10. marts 2009 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2007 – 30. september 2008 

5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2009 – 30. september 2010 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppl. for 1 år: 
 a. Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle 
  Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due 
 b. Bestyrelsessuppleant: Søren Gyldsø 
  Bestyrelsessuppleant: Søren Jensen 

8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppl. for 1 år samt redaktør for 2 år: 
 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen 
   Jette Truesen 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen 
 c. Redaktør, Lundexpressen: Conni Sparlund 

9. Eventuelt 

Evt. forslag skal være afdelingsbestyrelsen (afdelingskontoret), Daruplund 29. 
i hænde senest tirsdag den 24. februar 2009. 

 
Lejerbo, afdeling 157 - “Lunden” 

p.b.v. John Frimann 



8 

 Børneopgave  
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
4. marts, klokken 16:00. 
  

1. Præmie: 50,00 kr. 
2. Præmie: 30,00 kr. 
3. Præmie: 20,00 kr. 

Held og 
lykke 
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Voksenopgave 

Kun for beboere i Lunden 
Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om: 
Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin. 
 

 
 
Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdag 
den 4. marts klokken 16:00. 
 
 
  
Navn: __________________________Adresse:___________________

Held og 
lykke 
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Vittigheder 
 
En dværg kommer ind på et værtshus. En af gæsterne spørger 
ham: spiller du kort? Dværgen svarer: Nej jeg er bare født så-
dan! 
 
Et ældre skotsk ægtepar var på restaurant, hvor de bestilte en 
schnitzel og to tallerkener.  
De delte kødet midt over. Tjeneren bemærkede, at manden ik-
ke spiste. 
- Er der noget i vejen? Smager maden ikke? 
- Det ved jeg ikke endnu, min kone bruger tænderne først! 
 
En kvinde spørger sin mand om penge til en plastikoperation, 
hun vil have sine bryster gjort større. 
Det er slet ikke nødvendigt, siger manden. Du skal bare gnide 
dig mellem brysterne med toiletpapir hver dag. 
Hvad i alverden skulle det dog gøre godt for, det 
kan da umuligt virke? Siger konen. Så svarer 
manden 
- Det har da ellers virket på dine baller. 
 
Manden har købt nye sko, og for at være sikker på at konen 
lægger mærke til dem går han nøgen ind i soveværelset kun 
iført dem. 
- Kan du se noget nyt? 
- Næh den hænger jo nedad som den plejer. 
- Det er fordi den kigger på mine nye sko, siger manden mun-
tert. 
- Nå, så kom igen når du har fået en ny hat. 
 
Manden sendte sit tøj på vaskeri. På skjorteflippen satte han 
en seddel, hvor der stod: "Brug mere sæbe her". Da han senere 
fik tøjet retur, sad der en seddel i hans underbukser, hvor der 
stod: "Brug mere papir her"...  
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Vittigheder 
 
Er det alvorligt, doktor?  
Ja, det er sandsynligvis dødeligt.  
Hvad skal jeg så gøre?  
Prøv at tage nogle mudderbade.  
Er der en chance for, det hjælper?  
Nej, men De bliver vant til at være i jorden. 
 
En ung kvinde skal krydse en kirkegård en mørk aften. Plud-
selig hører hun en uhyggelig lyd. Hun bliver meget forskræk-
ket, men får så øje på en gammel mand, der sidder og slår 
med hammer og mejsel på en gravsten. 
- Der skræmte du mig godt nok. Jeg troede det var et spøgelse 
jeg hørte. Men hvad laver du her midt om natten? 
- Fjolserne har stavet mit navn forkert! 
 
"Kan du ikke rende ned på hjørnet og hente noget hårpomade 
til mig? Og hvis de ikke har det dernede så har de det sikkert 
længere nede." 
Lille Per løber afsted, og for ikke at glemme hvad han skal kø-
be gentager han det hele vejen derned: "Hårpomade... hårpo-
mave...hårpåmave... hår på maven" 
Han kommer ned til købmanden på hjørnet og går ind. Derin-
de står en ung og smuk ekspeditrice og lille Per siger henvendt 
til hende, "Har De hår på maven?" "NEJ...det har jeg så sande-
lig ikke," svarer pigen vredt. 
"Nå," siger lille Per, "så har de det sikkert længere nede..." 
 
- Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom 
hjem i nat, sagde søsteren surt til sin lillebror. 
- Det gjorde jeg heller ikke, protesterede han, jeg sagde bare, 
at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på 
klokken! 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 1/2008 

Tirsdag den 6. januar 2009 
 
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 Årsregnskab for 2007-2008 – 1. udkast kommer sene-

re. 
2-2 Driftsbudget for 2009-2010 – 1. udkast for konto 116 

blev gennemgået med forslag til ændringer fra forman-
den. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 9. dec. 08 blev gennemgået af Birthe. 
3-2 Kontorvagter i foråret 2009 blev fordelt. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Manglende tryk på vandet i 

blok 8. Komfur i blok 3 ude af drift. Indtrængende vand 
i værelse i blok 11. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Digitalt TV – kontrakt med YouSee. Kontrakten fornyes 

med digitalt TV. 
4-2 Kanaler flytter plads. Forskellige ændringer på 
4-3 grundpakke, mellempakken og fuldpakken samt oplys-
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ninger om indstilling af TV. Information om flytninger 
af kanalpladser kan fås på Infokanalen og You-
see.dk/kanaler. 

4-3 Lejerbo indgår aftale med YouSee om bredbånd. Over-
sigt over priser blev taget til efterretning. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Bankospil stopper, da der ikke er beboere, der vil over-

tage ansvaret. 
5-2 Afdelingsmøde hos afd. 90 den 18. feb. 2009 blev taget 

til efterretning. 
5-3 Referat fra De 9 møde den 8. dec. 2008. Naboskabsun-

dersøgelse løber fra den 25. jan. 2009 til den 8.feb. 
2009. Der bliver lodtrækning om præmier for udfyldel-
se af skemaer. 

5-4 Nyhedsbrev 3 fra Herfra og videre er trykt og omdelt. 
5-5 Projektstatus december på Herfra og Videre kan ses i 

kontortiden. 
5-6 Herfra og Videre. Tillægsansøgning til LBF om social og 

forebyggende indsats 2010 puljen er indsendt. 
5-7 Naboskabet.dk undersøgelse tager pulsen på naboska-

bet i boligområdet. 
5-8 Referater fra Børnenes Rejsebureau den 10.6.08, 

1.7.08, 21.11.08 og 3.12.08 var forelagt. 
5-9 Julehilsen modtaget fra: Lejerbo, Afd. 90, Afd. 94, T13, 

Karl Henning Sørensen arkitekter og Aplus blev taget 
til efterretning. 

 
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ordinært afdelingsmøde den 10. marts 2009. 1. udkast 

til dagsorden blev gennemgået. 
6-2 Dispensation for opsætning af postkasseanlæg. Vi har 

endelig fået svar, men det var desværre afslag. Post-
kasser skal opsættes inden udgangen af 2009.
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6-3 Renovering. Referat af bygherremøde afholdt den 
26.11.2008 samt tidsplan. 

6-4 Ny Købmand – Fadel Al-Araji – har overtaget forretnin-
gen. 

6-5 Udluftning i lejlighederne. Oplæg fra varmemesteren 
om god udluftningsskik. Bliver sat i Lundexpressen. 

6-6 Affaldsmøde den 18. nov. 2008 med Brøndby Kommu-
ne med nedsættelse af arbejdsgruppe. Referat forelå. 

6-7 Samarbejdsaftale med City Parkeringsservice har ingen 
interesse. 

 
Pkt. 7 Klager 
 Intet 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
 Intet 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 

 

Køkkenskrald 
 

Vi har i den senere tid været ude for, at nogle beboere bare ka-
ster bleer og L… i skakten uden at pakke det ind. 
 

Det er ikke særlig smart for ejendomsfunktionærerne når de 
skal tømme affaldsspanden. 
 

Man skal sørge for, at alt affald der kastes i skakten bliver 
pakket godt ind!!!!! 
 

Det vil koste en del penge hvis vi skal rengøre en skakt. Desu-
den kan vi også komme ud for, at vi så må lukke skakterne, og 
i stedet lave affalds-øer i områderne. Det vil ikke 
være hensigtsmæssigt for beboerne!!! 
 

Afdelingsbestyrelsen 
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Lejerbo afdeling 157 
Referat fra 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2/2008 
onsdag den 14. januar 2009 

 

Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, Ken-
neth Due, Søren Gyldsø og Birthe Ketterle. 

 

2-1 Årsregnskab for 2007-2008 – 1. udkast 
 Regnskabet ser fornuftigt ud med et stort overskud. Der 

mangler formentligt at henlægges et større beløb jf. lands-
byggefonden. 

 Der er brugt ca. 150.000 mere i vandafgift, til gengæld har 
varmemesteren sparet mange penge på konto 115, det 
samme har bestyrelsen gjort på konto 119. Vi har øget ren-
teindtægter på 152.000 kr. 

 Hvis det kan lade sig gøre, så ser bestyrelsen gerne, at vi 
henlægger en del penge på bredbåndskontoen, således at 
antennebidraget kan nedsættes. 

 Regnskabet kommer til endelig godkendelse i afdelingsbe-
styrelsen. 

 

2-2 Driftsbudget for 2009-2010 – 1. udkast 
 Der er i udkastet lagt op til en mindre huslejeforhøjelse og 

forhøjelse af antennebidraget pr. 1. oktober 2009. 
 Vi skal undersøge nærmere omkring ejendomsskat, vand-

afgift og renovation. Trappevask er sat ca. 50.000 for lavt. 
 Vi skal også undersøge nærmere vores gæld på kablingen, 

der blev foretaget i år 2000. 
 Gennemgang af konto 116 blev foretaget på bestyrelses-

mødet den 6. januar. 
 Der er foretaget mindre justeringer. Dog er 

der nok afsat for lidt til nye komfurer i 
2011/12. I 2017-18 skal der afsættes til nye 
køleskabe. 

 Budgettet kommer til endelig godkendelse i 
afdelingsbestyrelsen før det forelægges afde-
lingsmødet. 

Refereret ved John Frimann 
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Husleje i de 10 boligafdelinger i 
Brøndby Strand på 1. januar 

 

 

 



 17

Regnskab 2007-2008 og 
budgetforslag 2009-2010 
Administrationen har frem-
sendt udkast til afdelingens 
regnskab for 1. oktober 2007 – 
30. september 2008. Vi kom-
mer ud af regnskabsåret med 
et overskud på 577.688 kr. 
 

Årets overskud foreslås an-
vendt til henlæggelse til af-
vikling af underfinansiering 
(konto 303.1) med kr. 
12.125, henlæggelse til plan-
lagt og periodisk vedligehol-
delse og fornyelse (konto 
401) med kr. 365.563 og 
henlæggelse til istandsættel-
se ved fraflytning (konto 402) 
med kr. 200.000. 
 

Vi har brugt ca. kr. 150.000 
mere på vand end budgette-
ret. Vi har sparet meget på 
alm. vedligeholdelse – ca. kr. 
350.000 og ca. kr. 130.000 
på diverse kontoen. 
 

Vi har haft øget renteindtæg-
ter på ca. kr. 100.000. 
 

Regnskabet er blevet god-
kendt af Afdelingsbestyrel-
sen, og det skal nu forelæg-
ges Lejerbo Brøndby til ende-
lig godkendelse. Det vil også 

blive forelagt på det kommen-
de afdelingsmøde til oriente-
ring. 
 

Administrationen har også 
fremsendt udkast til budget 
for 1. oktober 2009 – 30. sep-
tember 2010. Afdelingsbesty-
relsen har forhandlet nogle 
rettelser til budgettet med 
administrationen. Der er store 
stigninger i udgifter til vand. 
Dong vil også have mere for 
strømmen. Vores vaskeri skal 
nogenlunde hvile i sig selv, og 
det gør det også. 
 

Som budgetforslaget ser ud, 
så vil der blive foreslået en le-
jestigning på 1,58 % for fami-
lieboliger og 1,06 % for ældre-
boliger. På antennebudgettet 
vil der blive foreslået en ned-
sættelse til kr. 116,00 om 
måneden. 
 

Budgetforslaget vil blive fore-
lagt på det kommende afde-
lingsmøde til endelig godken-
delse. 
 

Mange hilsener 
John 
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FALCK 
 

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

20 13 51 90 
 

HUSK DET NU: 
 

at pakke dit 
køkkenaffald, bleer 
m.m. ind i en POSE, 
og luk posen, inden 
du smider det i af-
faldsskakten 

 

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 

Januar 2009 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

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

 
2. præmie / 30 kr. 
Katarina Lundquist 
Daruplund 27, 2. tv. 

 
3. præmie / 20 kr. 
Patricia Børgesen 

Daruplund 33, 2. tv. 
Løsning: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret i åbnings-

tiden, tirsdag i lige uger, 
mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned 

Voksensiden 
Præmierne 

Januar 2009 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Pia Skibsted 

Daruplund 51, 3. th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Niels H. Pedersen 

Daruplund 67, 2. tv. 
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
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     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

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

 

I forbindelse med opståede 
skader uden for normal  
arbejdstid, samt lørdag/ 
søndag og helligdage, kon-
taktes varmemesteren (tlf. 
43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirere 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 
Ricky Jørgensen 
D. 51 

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 

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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