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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
  
 
 
 
  
 

Redaktørens side 
 

Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har 
nemlig ikke modtaget en eneste løsning på opgaven, så vi har 
ingen vindere hos børnene denne gang. 
 
Ellers skulle her være lidt for enhver i dette nummer. 
 

Husk, at vi har afdelingsmøde på tirsdag den 10. marts. 
 
Tak for alle jeres løsninger, vittigheder, mm., samt jeres ind-
læg/annoncer. En stor tak til Finn Jørgensen, for hans indlæg 
fra den ”virkelige verden.” Se side 14. 
 
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 1. april kl. 16.00 

 



 

Johns klumme
Der er ved at blive lavet en 
undersøgelse i de 9 boligaf-
delinger i Brøndby Strand. 
Der kommer omdelere rundt 
i hele Lunden den 9. marts. 
Dine svar vil hjælpe os med 
at finde ud af, hvilke forbed-
ringer der skal ske i bolig-
området i de kommende år. 
Læs mere inde i bladet. 
 
Det er allerede bestemt at 
turen til BonBon-Land vil fo-
regå lørdag den 22. august 
2009. 
 
Der bliver atter blomster-
marked i Lunden. Det bliver 
den 2. maj 2009. 
 
Renovering; Vores beboer-
gruppe havde møde med vo-
res nye totalrådgiver. Vores 
totalrådgiver var nu kommet 
i gang med at be-arbejde det 
tidligere mate-riale, og på 
mødet blev der fremlagt skit-
ser af bebyg-gelsen. Se 
nærmere inde i bladet. 
 
Hvis man er interesseret, så 
kan man stadig melde sig til 
beboergruppen. Man bedes 
melde sig på afdelingskonto-
ret med navn, adresse, tele-
fonnummer og mailadresse. 

Har man ikke en e-mail 
adresse, kan der ses bort fra 
dette. Man kan i princippet 
”hoppe” ind og ud af beboer-
gruppen når man ønsker 
det. Man kan også tilmelde 
sig pr. brev eller mail: lun-
den@lundens.net  
 
Fodring af fugle på altanen 
er forbudt. Afdelingsbestyrel-
sen har fået henvendelser fra 
flere beboere, der har gjort 
os opmærksom på, at nogle 
fodrer fugle på altanen. 
 
I henhold til Lundens hus-
orden § 26, så er dette ikke 
tilladt, og afdelings-
bestyrelsen opfordrer til, at 
dette straks ophører. Brød-
krummer der falder ned til-
trækker også rotter. 
 
Vi holder ordinært afdelings-
møde tirsdag den 10. marts 
kl. 18:30 på Langbjerg-
skolen. Der er omdelt mate-
riale til beboerne lørdag den 
28. februar. Vi håber at 
mange beboere vil 
deltage. 
 
Mange hilsener 
John 
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Spørgeskemaet naboskabet.dk deles ud i Lunden fra 
den 9. marts. 
 

Sidste frist for aflevering af spørgeskemaet er d. 23. marts. 
 

Spørgeskemaet kan lægges i postkassen eller afleveres på: 
Varmemesterkontoret Resenlund 18, eller på Netværkskonto-
ret, Kisumparken 2 
Her kan du også få flere spørgeskemaer. 
 

Har du spørgsmål, så henvend dig på NetværksKontoret: 
tlf. 43 54 22 75, mail ahe@bo-vest.dk 

 

Tøj-bytte-dag 
 
 
 
 
 

Kom og byt dit brugte børnetøj! 
 

Onsdag den 18. marts holder Børnenes Rejsebureau tøj-bytte-dag 
i Café 13 fra kl. 16.00 til kl. 20.00 

 

Hvis du har børnetøj der er blevet for småt, så tag det med ned i Café 
13 og få det byttet til noget der passer. Alle kan medbringe børnetøj og 
så kan deltagerne bytte indbyrdes. Man må gerne forære tøj væk, men 

du må ikke sælge tøj. 
 

Vi serverer kage, kaffe og the. 
 

Der er ingen tilmelding, du kan bare møde op. 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 2. maj da Børnenes Rejsebu-
reau den dag arrangerer en forårstur til Andelslandsbyen Nyvang. Der 
kommer flere informationer i næste nummer af Esplana-
den/Lundexpressen.
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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 
________________________________________________________________________________________ 

 

28. februar 2009 
Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 

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 (der er ikke modtaget forslag). 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due, villig til genvalg 

 b. Bestyrelsessuppleant: Søren Gyldsø, ønsker ikke genvalg 
  Bestyrelsessuppleant: Søren Jensen, villig til genvalg 
 
8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen, villig til genvalg 
   Jette Truesen, villig til genvalg 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen, villig til genvalg 

 c. Redaktør, Lundexpressen: Conni Sparlund, villig til genvalg 
 
9. Eventuelt 
 

 
Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 

p.b.v. John Frimann 
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Aktivitetshusene på tværs 
Af Mette Holck, beboerrådgiver 
 

Samarbejde på tværs er en vigtig del af De 9 samarbejdet. Derfor lægger 
helhedsplanen Herfra og Videre vægt på at samarbejdet skal styrkes og 
udvikles. Det gælder også for aktivitetshusene. 
 

Der er sket meget med alle aktivitetshusene i 2008  
Tranen findes ikke mere. Café 13 er opstået af asken som en anden fugl 
Fønix i et nyistandsat hus i Kisumparken 2, som også rummer Net-
værksKontoret og T13´s afdelingsbestyrelse. Der er kommet en del nye 
brugere bl.a. er der legestue for de mindste 2 gange om ugen og der er 
en månedlig søndagsbrunch. 
 

Perlen har haft det hårdt i 2008. Det har været svært at finde den rigtige 
person til at tage over, efter Susan holdt op på grund af sygdom. Perlen 
har været lukket i en 3 måneders periode, men har nu taget hul på en 
æra, med den nye husbestyrer, Thorsten. Der er kommet nye computere 
til en netcafé og det er meningen, at beboerne skal være med til at skabe 
en perle af et aktivitetshus. 
 

Rheumhus ligner stadig meget sig selv, men noget nyt er, at Brøndby 
Jazzklub afholder sine koncerter der, den 2. sidste fredag i måneden, al-
le er velkomne. En anden nyhed er, at der er sund aftensmad hver 
mandag.  
 

De tre husbestyrere og Netværkskontoret holder jævnligt møder. På et af 
disse møder blev der talt om, at aktivitetshusene meget gerne skal bru-
ges af beboere på tværs af de forskellige afdelinger. Derfor er der nu på-
begyndt en arrangementsrække i de forskellige huse, med økonomisk 
støtte fra De 9. Der vil i løbet af foråret og efteråret blive afholdt 6 arran-
gementer, 2 i hvert hus. Det er meget forskellige arrangementer, som 
henvender sig til forskellige aldersgrupper. Håbet er, at alle beboere i 
Brøndby Strand vil besøge de forskellige huse, og ikke udelukkende hol-
de sig til det hus, der ligger i deres afdeling.   
Livvagterne og virkeligheden 
Det første arrangement er i Café 13 tirsdag d. 10 marts kl. 19.00 – 
20.30. Tidligere chef for Politiets efterretningstjeneste Hans Jørgen Bon-
nichsen, vil med udgangspunkt i ”Livvagterne”, DR1´s dramaserie om 
Jasmina, Jonas, Rasmus og deres kollegaer i Politiets Efterretningstje-
neste, fortælle om, hvor tæt serien er på virkeligheden i PET´s arbejde. 
Foredraget bliver en aktuel beretning om fiktion og fakta, der hver for 
sig behandler udfordringerne i en fredelig sameksistens på tværs af me-
ninger, vilkår og tro. 
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Kommende oplevelser i aktivitetshusene 
Der er planer for hvad der skal ske i både Rheumhus og Perlen i løbet af 
foråret, men aftalerne er ikke helt på plads endnu, så man må væbne 
sig med tålmodighed til næste nummer af Esplanaden, hvor det afsløres, 
hvad der skal ske hvor og hvornår. 
 

Hvis du har forslag til noget, du godt kunne tænke dig at få ud i et af 
husene så kontakt mig på Netværkskontoret 43 54 22 75 
eller mho@bo-vest.dk, så vi kan tale sammen om efterårs arrangemen-
terne. 

 

Brøndby Strand i billeder 
- fotokonkurrence 

Sneen har lige oplyst Brøndby Strand og om lidt kommer foråret med 
grønt græs, sol og blade på træer og buske. Der er gode billeder i alle 
årstider og i mange forskellige situationer. 
 

Hvis du kan lide at fotografere, hvad så med at deltage i NetværksKonto-
rets fotokonkurrence?  
 

Du kan indlevere højst 3 fotos. De eneste krav er, at motiverne skal væ-
re fra Brøndby Strand.  
Dommerkommiteen vil udvælge 3 billeder som vindere. Disse og mange 
andre vil blive udstillet i NetværksKontorets telt på KulturWeekend. 
Vinderne vil modtage deres præmier ved åbningen af KulturWeekend. 
 

Præmierne er: 1. præmie 700 kr. 2. præmie 500 kr. 3. præmie 300 kr. 
 

Sidste frist for indlevering af fotos er fredag d. 1. maj.  Fotos kan sendes 
til ata@bo-vest.dk, mærket ”fotokonkurrence” eller afleveres på Net-
værksKontoret, Kisumparken 2. 
 

Krav til billederne:  
- Du kan indsende både papirbilleder og digitale billeder 
- Du kan ikke indsende billeder taget på mobiltelefon, de bliver ukla-

re når de trykkes. 
- Digitale billeder skal være mindst 2,5 MB 
- Billederne skal ikke være efterbehandlet 

 
Vil du vide mere, så henvend dig til Anet Tamborg, NetværksKontoret tlf. 
60 35 46 91 
 
Venlig hilsen NetværksKontoret 
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Perlen er genåbnet 
Aktivitetshuset Perlen i Hallingparken 5 har haft en lidt turbulent peri-
ode. Men nu er det et lukket kapitel. Der er kommet liv og aktiviteter i 
huset igen og ansat en ny husbestyrer, som er fuld af ideer. 
- Jeg hedder Thorsten og er 41 år. Jeg drømmer om, at Perlen bliver et 
sted som alle beboere føler som deres. Her er de samme muligheder 
som tidligere, det vil sige varm og kold mad, samt drikkevarer til billige 
priser. Vi forsøger at få mange aktiviteter i gang, i den sidste tid har vi 
startet en mødregruppe og et projekt for drenge med fokus på samvær 
og forberedelse til uddannelse eller arbejdslivet. Vi forsøger hele tiden at 
afprøve nye ideer og glæder os hver gang vi ser et nyt ansigt i cafeen. Så 
kig forbi i åbningstiden og husk at Perlen også er din. 
 

Perlens åbningstider: 
Mandag 10-17 
Tirsdag 9-14 
Onsdag 9-17 
Torsdag 9-17 
Fredag lukket 
 

Du kan dagligt købe varm mad mellem 11.30 og 13.00. Resten af dagen 
kan der fås smørrebrød, kaffe, the, ostemad og meget andet. Øl serveres 
kun i forbindelse med varm mad og mellem 11.00 og 13.00. 
 

I Perlen er der billard, bordtennis og bordfodbold til fri afbenyttelse. 
 

Her er nyindkøbte pc’er, der kan benyttes alle dage i åbningstiden for 
10 kr. pr. time. Her kan du skrive breve, jobansøgninger eller gå på in-
ternettet. 
Vi har også en super moderne net-café med op til 100 spil, hvor man 
kan spille på både højt og lavt niveau. Man skal være over 10 år for at 
spille og 1 time koster 10 kr.  Se tiderne nedenunder. 
 

Mandag kl. 10.00-13.00: Mødregruppe og legestue 
Mandag kl. 14.00-17.00: Lektiehjælp 
Mandag og onsdag kl. 14.00-17.00: Netcafé 
Mandag og onsdag: kl. 15.00-17.30: Drengeprojekt i samarbejde med 
den opsøgende medarbejder 
 

Desuden er her skakklub, blomsterbinding og banko, og mange andre 
ting. Kig forbi Perlen, hvis du vil vide mere. Du er også velkommen til 
selv at komme med ideer til aktiviteter, du kunne tænke dig i Perlen. Så 
vil Thorsten hjælpe med det praktiske. 
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LIVVAGTERNE  
OG  

VIRKELIGHEDEN 
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 – 20.30 i Café 13 Ki-

sumparken 2 
Foredrag med tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste  

Hans Jørgen Bonnichsen 
Med afsæt i DR1´s dramaserie ”Livvagterne” vil Bonnichsen fortælle 

om, hvor tæt serien er på virkeligheden i PET´s arbejde. 

 
Foredraget bliver en aktuel beretning om fiktion, fakta og udfordrin-
gerne i at opretholde et fredeligt samfund på tværs af meninger, vil-

kår og tro. 
 

Så mød op til en spændende aften! 
Billetter til 20 kr. kan købes i Café 13, tel: 43 73 81 25  

 

Aktivitetshusene, NetværksKontoret og De 
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Børnenes Rejsebureau 
 
Afdelingsbestyrelsen søger en repræsentant til Børnenes Rej-
sebureau, der kan deltage i 1 møde hver måned, der afholdes 
1. onsdag i måneden fra kl. ca. 19oo – 2030. Meget gerne en 
person fra en børnefamilie, der kan komme med lidt inspirati-
on til, hvad nutidens børn gerne vil deltage i, men ikke noget 
must. Måske har du børnebørn, der ønsker at deltage. 
 
Børnenes Rejsebureau blev dannet i forbindelse med det tragi-
ske drab på en lille pige tilbage i 1998. Pigens forældre spon-
sorerede deres erstatning til boligforeningen. 
 
Her startede frivillige Børnenes Rejsebureau, som økonomisk 
bliver støttet af ”de 9”, (som er en sammenslutning af boligfor-
eningerne i Brøndby Strand) samt Røde Kors butikken i Ulsø-
parken. 
 
Man forsøger at gøre turene så billigt som muligt med det for-
mål, at alle børn har mulighed for at deltage. 
 
Skulle du have lyst til at gøre et stykke arbejde for dine og an-
dres børn og børnebørn, kan du henvende dig til Afdelingsfor-
mand John Frimann på mobiltlf. 42 54 00 30 eller e-mail: 
formand@lundens.net. 
 
I år bliver der arrangeret feriekoloni i Høve. Det er en rigtig 
hyggelig tur, hvor børn og voksne hygger sig med hinanden på 
tværs af kultur og religion. Deltagerne hjælper hinanden med 
madlavning, afrydning, rengøring og andre praktiske opgaver. 
 
Vær kreativ og kom med nye ideer. 
 
Birthe Ketterle 
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Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 
 

 
Jytte D.9 

43544312 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK DET NU: 
 
Du skal binde/lukke din 
skraldepose, INDEN du smi-
der den i skakten. 
 
Alt affald skal pakkes ind i 
poser og lukkes. 
 

 
 
 
 

Sælges: 
Super søde kaninunger sælges. 
Vi har 4 stk. 3 sorte og 1 grå/sort. 
De har stritører og meget blød pels. Er ret tamme allerede og 
vant til børnehænder. 
Er klar til at komme fra moderen den 24. marts, hvor de er 8 
uger gamle. 
 
Pris 50, 00 kr. stk. 
 
Man er velkommen til at kigge forbi 
og se dem, inden man beslutter sig. 
 
Ring på tlf.: 43 44 75 50 
Vi bor Daruplund 65, 1. th. 
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 Børneopgave  
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
1. april, 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 1. april klokken 16:00. 
 

  
Navn: __________________________Adresse:___________________

Held og 
lykke 



14 

Læserbrev: 
Jeg har netop haft den noget blandede fornøjelse at lære et gam-
melt fagudtryk ved hjælp af anskuelsesundervisning. 
 

Jeg skulle en tur i centret og nede ved vores gadedør mødte jeg et 
par flinke malere der var ved at klistre et skilt op på ydersiden af 
døren. 
Jeg så ikke hvad der stod på skiltet, men da jeg kom tilbage stod 
jeg der med krykken i den ene hånd, indkøbsposen i den anden og 
læste den alvorlige advarsel: 
 

"NYMALET PÅ HÅNDFANG" 
 

Håndfang ?!!! - Jeg studerede skiltet meget nøje. Nej, der var ingen 
nudanske undertekster, ej heller nogen ordbog. 
 

Nå, fat mod. Jeg skulede mistænksomt til døren og dens omgivel-
ser, men alting så lige så ridset og skrammet ud som for en halv 
time siden, så jeg låste mig ind under iagttagelse af den største 
forsigtighed - Og derinde i opgangen, i det skumle halvmørke, lær-
te jeg betydningen af ordet HÅNDFANG. Det skete da jeg lagde 
hånden på GELÆNDERET. 
 

Så blev jeg så meget klogere, men nu havde jeg et problem. Jeg 
kan kun komme op og ned af trapperne ved at klamre mig til GE-
LÆNDERET med den ene hånd, og bruge krykken med den an-
den. På den anden side ville jeg jo helst ikke ødelægge malernes 
arbejde, og heller ikke blive mere sort på hånd og ærme; så jeg 
hankede indkøbsposen på krykkens håndtag, og prøvede at kom-
me op ved at støtte mig til væggen. Tåbeligt og farligt. To trin oppe 
måtte jeg krybe over til GELÆNDERET, greb fat så højt oppe som 
jeg kunne nå...og derfra og resten af vejen var det tørt. 
 

Så nu sidder mit håndaftryk på det nederste stykke af GELÆN-
DERET, fordi jeg ikke kender malerfagets fagudtryk. 
 

Medmindre de har måttet male det om..... 
 

Hav et godt forår .. og hold fingrene væk fra nymalede håndfang. 
 

Hilsen 
Finn Jørgensen, D.5 

Finn kan afhente en flaske vin på afdelingskontoret, hvis han er 
kommet sig over mødet med det nymalet håndfang??? 

 
Venlig hilsen Redaktionen 



15 

Møde Beboergruppen for ’renove-
ring’ og Totalrådgiver 
Efter at vores nye totalrådgiver har fået overdraget alt materiale fra 
overes tidligere rådgiver, er der nu ved at skre noget konkret. To-
talrådgiveren kom med skitser og forslag til udformningen af reno-
veringen. Her er en oversigt over de ting der blev drøftet på et møde 
den 9. februar. 
 

Facadepuds 
Sto Lotusan kornstørrelse 1,5 – 2,0. Slutpuds udbydes med 2 al-
ternativer: 1,5 mm og 2 mm kornstørrelse i slutpuds. 
 

Farvevalg 
Parterre: 
Mørk grå facade med teakfarvede lister. 
 

Facade: 
Brækket hvid puds. 
 

Tagfod: 
Facadepuds føres op til tagrende. Tagrende som kvartrund 
Zinkrende markere murkronen. Tag forlænges med en tagsten. 
 

Trappetårne: 
Grå metalplader som zink, mørkgrå vinduesrammer. 
 

Vinduer: 
Mørkgrå karm og ramme udvendig. Klart glas med grågrøn tone 
som følge af den høje isoleringsevne. Indvendig brækket hvid. Vin-
duer monteres 50mm tilbagetrukket fra facade-flugt, med lysning 
hvor eksisterende vindue er monteret, lysnings farve brækket hvid. 
 

Altan: 
Grå metalplader som zink, mørkgrå vinduesrammer, mat glas i 
brystning og klart glas uden rammer i oplukkelige felter som Win-
door løsning, med gennemgående glasparti i gavl mod syd og øst, 
med mat glas i brystning og klart glas med opluk. 
 

Altan indvendig: 
Hvide vægge, vinduer, brystninger mv. Betongrå altanplade. (skal 
indføres i reglerne for solafskærmning og farver på altanerne). 
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Husnummer: 
Bloknummer + husnumre på gavle + numre på opgange, bliver be-
arbejdet. 
 

Facadeudformning på parterre. 
Niveaufri adgange til parterre etage blev præsenteret (KHS bear-
bejder dette). 
Rammemotiv ved opgang føres ind til hoveddør og ned til terræn. 
 

Bede langs bygning 
Forslag om bede bliver gjort smallere og beplantning der evt. kan 
vokse op ad listebeklædning på parterreetagen, beplantning vil 
skulle beskæres ca. hver 5 år, samtidig med behandling af træli-
sterne. 
 

Efterisolering af trapperum i parterre. 
Da trapperum er opvarmede skal de efterisoleres indvendigt mod 
uopvarmede rum, og udvendigt mod det fri. 
 

Efterisolering etager. 
Betonfacader efterisoleres med 150 mm + 10 mm puds. 
 

Brystningselementer i vinduespartier på altaner er udført med 
eternitplader. Brystninger skal ikke efterisoleres. Udskiftning af 
brystningsplader blev diskuteret. Der er ikke behov for udskiftning 
da pladen males og dermed ikke afgiver skadelige partikler. Hvor 
pladerne er i stykker udskiftes de.   
 

Ruder i vinduer mod altan udskiftes til lavenergivinduer. 
 

Isolering i skab på altan udføres med 100 mm isolering afsluttet 
med pladebeklædning el. facadepuds. 
 

Minimumskrav til isoleringstykkelser overholdes ved 75 mm isole-
ring i lette partier, da altanen bliver lukket gælder der andre krav, 
derfor vil den eksisterende isolering være tilstrækkelig. 
 

Udskiftning af låger på skab på altan er ikke med i budgettet. Da 
skabslåger er i dårlig stand, ønskes de udskiftet. Dette kan gøres 
som en driftssag. 
 

Efterisolering tag. 
I loftrum efterisoleres med 300 mm mineraluld. 
 

Efterisolering parterre/stueplan. 
100 mm mineraluld under dæk mod 1. sal. 
100 mm mineraluld i stolpekonstruktion med beklædning på den 
kolde side indtil opvarmede rum.
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Vinduer & døre. 
Vinduer udføres som lavenergivinduer, 50 mm tilbagetrukket fra 
facadeflugt. Nye lysninger til eksisterende skrå lysninger. Udvendig 
antrasitgrå, indvendig hvid. 
 

Altanlukning & efterisolering. 
Altan med translucent glas i brystning indtil 80cm over gulv. Altan 
løsning der er 300mm dybere og uden jalousi. 
Gavlparti mod syd / øst udføres gennemgående med opluk, der 
ønskes ikke vinduer i nord / vest gavl på altan. 
 

Altankasser: 
Forberedes for fælles system til bestilling hos varmemester. 
 

Trappetårn. 
Udformning blev gennemgået uden kommentar, jalousielementer 
eller silketryk på glas pga. mulig blænding, ønskes ikke. Der udfø-
res oplukkelige vinduer for brand ventilation. 
 

Emhætter. 
Der opsættes nye emfang med fedt filter, emfang tilsluttes eksiste-
rende motor på taget. Der er lys i emfang, føringsveje for ventilati-
onskanal bearbejdes. 
 

Faldstammer. 
Det blev nævnt at faldstammerne er tæret, Jf. tilstandsvudering fra 
juni 2004 punkt 52.2 og 52.3. Der er tæring på faldstammen ved 
etagegennemføring svarende til ca. 30%. Faldstammer vurderes i 
rapporten til at have en begrænset levetid med hyppigere gennem-
tæringer, problemet undersøges nærmere. 
 

Haveanlæg. 
Der blev fremlagt forslag til renovering og omstrukturering af 
gårdrum og fællesarealer. Beboergruppen har ønsket meget længe 
at volde blev fjernet, ifølge landskabsarkitekten bliver volde redu-
ceret væsentligt med mange gennembrydninger, og ændret be-
plantning, da denne tager udsigt fra lejlighederne på 1. sal og til 
dels på 2. sal. Landskabsarkitekten viderebearbejder dette.  
Landskabsarkitekten er i dialog med Brøndby kommune med hen-
syn til sti der går gennem bebyggelsen. Det undersøges hvad kan 
gøres med hensyn til fart nedsættelse, da den skal stadig funger 
som redningsvej. 
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Genhusning  
Genhusningspavilloner forslås placeret på fodboldbane, eventuelt 
mellem blok 14 og P-pladsen, genhusningspavillonerne kan maxi-
malt opstilles i 2 etager. Adgangsforhold sikres. Logistik/omfang 
vurderes.  
Samtænkning m. Rudersdalsvej & Tværbommen om muligt. Møb-
ler til lagerhotel. Det bemærkes at der er store omkostninger, ved 
at få ting ud af containere når de først er pakket ned. Beboere gø-
res opmærksomme på at det er deres egen indboforsikring der skal 
dække skader på inventar ved opbevaring. 
 

Informationsstrategi 
Efter godkendelse af Dispositionsforslag laves beboerinformation.  
 

 

  
VVaasskkeerriieett  

oommkkrriinngg  ppååsskkee  
 
Torsdag den 9. april: Åben fra 7.00 – 17.00 

Fredag den 10. april: Åben fra 7.00 – 17.00 
Lørdag den 11. april: Åben fra 7.00 – 17.00 

Søndag den 12. april: Lukket 

Mandag den 13. april: Lukket 

 
 

 

En glædelig påske fra De blå mænd og Afde-
lingsbestyrelsen  
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Lundexpressen søger bud 
Lundexpressen søger en ung pige / dreng, 
der vil dele Lundexpressen ud 10 gange 
om året til de 309 lejemål i bebyggelsen. 

 

Vedkommende skal være fyldt 13 år. 
 

Der kan forekomme andre uddelinger 
eller ophæng i opgangene efter aftale. 

 

Interesserede bedes sende en ansøgning 
til afdelingskontoret senest torsdag den 

26. marts 2009. 
 

Yderligere oplysninger hos afdelingsformand 
John Frimann på mobil 42 54 00 30 

(bedst efter kl. 16:00). 

Synspunkt. 
Som hundeejer er jeg ofte en smule flov ved at spadsere i Lunden. 
 

Årsagen er alle de hundeejere, som for det 1. ikke følger husdyr-
reglementet, hvori det tydeligt fremgår, at hunde skal luftes uden 
for bebyggelsens område. 
 

For det 2. vil jeg gerne gøre opmærksom på, at uheldet kan være 
ude for enhver hundeejer, hvoraf følger, at hunden sætter sig – 
især ved enden af blokkene, men så er der altså noget, der hed-
der at samle op efter hunden i de dertil indrettede poser, som 
fås på afdelingskontoret og hos varmemesteren. Det er der 
desværre mange hundeejere, der ikke har opdaget. 
 

Hvis jeres børn lufter hund, hvilket jeg ofte ser på græsplænerne – 
så oplær dem til at have en pose i lommen. 
 

Er I for ”fine” til det, burde I jo ikke have husdyrtilladelse. 
 

Lad os alle hjælpe hinanden og forsøge at holde boligselskabets 
område i pæn stand. 
 

Der er her i nærheden rigtig mange muligheder for at lufte dy-
rene, hvor deres efterladenskaber ikke generer andre menne-
sker, og både hund og hundeejer har rigtig godt af frisk luft. 
Det holder doktoren på afstand. Lad os tage lidt hensyn til 
hinanden og til de beboere, der  ikke er helt så begejstrede for 
vores kæledyr som os selv. 
Birthe Ketterle
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Fastelavn 2009 
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Vinderne hos de små børn – fra venstre: Julie og Sander  
 

Vinderne hos de større børn – fra venstre: Michelle og Max.
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Bedst udklædte børn – fra venstre: Mikkel og Simon. 
 

 
Vinderne hos de voksne – fra venstre: Pernille og Anette. Bedst 
udklædte Voksen – Jan.
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 3/2008 

Tirsdag den 3. februar 2009 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

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

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt. 
1-2 Underskrift af referater fra de sidste møder: Blev un-

derskrevet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Årsregnskab for 2007-2008 – 2. udkast blev gennem-

gået og herefter godkendt. 
2-2 Driftsbudget for 2009-2010 – 2. udkast blev gennem-

gået og godkendt med enkelte bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 6. jan. 2009 blev gennemgået af John. 
3-2 Kontorvagt den 20. jan. 2009 blev gennemgået af Pre-

ben. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen: Vand på køkkengulvet i blok 

5. VVS-folk tilkaldt. 
 Ingen varme i blok 1. VVS tilkaldt. Ingen vand på an-

lægget efter lukning. 
 Tilkald fra vaskeriet. Centrifuge gået i baglås. Beboeren 

måtte hente sit tøj dagen efter. 
 Tilkald fra blok 6. Stoppet toilet. Slamsuger tilkaldt. 
 Tilkald fra blok 3. Vandskade i badeværelse. Måtte 

bruge gæstetoilet. VVS besøg dagen efter. 



 24

3-4 Spørgeskemaer. Fraflytning. 
1 flyttet til Vejle og 1 intern flytning. Begge meget posi-
tive. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Forlængelse af kontrakt med YouSee er foretaget, såle-

des at der bliver leveret digitale signaler. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Fastelavn den 22. februar 2009. Billetsalg er tirsdag 

den 10. og søndag den 15. februar. 
5-2 Lokale hjemmesider hos Lejerbo kan nu ses af besty-

relsesmedlemmer ved rekvirering af kode. 
5-3 Takkebrev fra Glenda i anledning af rund fødselsdag. 
5-4 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 25. marts 

2009. 
5-5 Referat fra Lejerbo Brøndby den 19/11-08. 
 Brugergruppen for seniorfællesskabet ”Æbleblomsten” 

indkaldt til møde for at komme med en seriøs deltager-
liste som grundlag for en byggesag. 

5-6 Indkaldelse til afdelingsmøde hos afd. 94 den 3/3. 
5-7 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo den 11/12-

08 blev taget til efterretning. 
5-8 Referat fra De 9 møde den 12. jan. 2009. 
 Problemer med biler uden nummerplader. Nærpolitiet 

var på besøg. De betragtes som affald og skal meldes til 
Teknisk Forvaltning. 

 Skitur for Børnenes Rejsebureau aflyst. For dyr. 
5-9 BLs årlige weekendkonference for 9. kreds den 7. – 8. 

marts 2009. Invitation forelå. 
5-10 Herfra og Videre Tillægsansøgning til LBF. Møde herom 

den 9. marts 2009. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ordinært afdelingsmøde den 10. marts 2009. Opgaver 

blev fordelt. 
6-2 HPFI-relæer i kældergange. 3 tilbud er indhentet. Det 

sættes i gang. 
6-3 Opsætning af postkasser i indgangspartier inden årets 

udgang. Design valgt. 
6-4 Udskiftning af radiatorer i indgangspartier nødvendig 

på grund af plads til postkasser. Bliver udført i sep-
tember/oktober 2009. Radiatorkapacitet udvides. 

6-5 Renovering – byggeudvalgsmøde den 26. januar 2009. 
Referatet blev gennemgået. Der er møde i beboergrup-
pen den 9. februar 2009. 

6-6 LBF-nyt 458 – beboerbetaling. Landsbyggefonden har 
udsendt et nyhedsbrev om ændret beboerbetaling i for-
bindelse med renovering. Det har for vores vedkom-
mende positiv indflydelse på huslejen. 

6-7 Dør ødelagt i blok 1, ridset af anden beboer. 
6-8 Uorden hos beboer i blok 1. Indflytning var 15. sep-

tember 2008. Sagen er sendt til Lejerbo. 
6-9 Boliggarantibeviser i Lejerbo Brøndby. Ordningen er 

vedtaget af Lejerbo Brøndby den 19. november 2008. 
 
Pkt. 7 Klager 
 Ingen. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ældre-Cafeen søger tilskud til skovtur og fødselsdag. 

Statusregnskab forelå. Blev godkendt. 
 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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NetværksKontoret inviterer til Imagemøde d. 25. marts, 
kl. 17-20 i Rheumhus 
 
De gode historier fra Brøndby Strand 
 
Brøndby Strand er et område, der er fyldt med gode historier. 
Vi vil gerne fortsætte med at fortælle omverdenen om dem. 
Derfor har NetværksKontoret inviteret Jakob Fälling, tidligere 
redaktør på Vestegnen til en aften om image og de gode histo-
rier. Han vil give inspiration til, hvordan man kan få øje på de 
gode historier i dagligdagen, samt en diskussion af, hvordan 
man anvender de nye medier og udnytter billederne fra 
Brøndby Strand. 
 

Mødet finder sted i Rheumhus, Albjergparken 4. 
Der er et begrænset pladser. 
Hvis du er interesseret, så kontakt Anet Tamborg på Net-
værksKontoret. tlf. 43 54 22 75, mail. ata@bo-vest.dk 
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Vittigheder
 
Hun kommer ind til chefen og beklager sig:  
-" Nu må de sige til Madsen, at han skal holde op med den 
sex-chikane!"  
-"Hvad siger han dog?"  
-"Han siger mit hår dufter godt!"  
-"Jamen det skulle de da kun være glad for."  
-"Nej det er sex-chikane!"  
-"Hvorfor det?"  
-" Jo Madsen er dværg!" 
 
Mesteren: Hvorfor har du bandager over hele kroppen? 
Faldt du ned fra et tag? 
Lærlingen: En myg stak mig.  
Mesteren: Skal man have bandager for det?  
Lærlingen: Ja, for min far slog myggen ihjel med en spade. 
 
En mand var begyndt at tro, at hans kone havde fået dårlig 
hørelse.  
En dag, da konen lavede mad, gik manden fem meter bag 
hende.  
Manden: "Hvad skal vi have at spise?"  
Der kom intet svar, så han gik tættere på.  
Manden: "Hvad skal vi have at spise?"  
Der kom stadig intet svar, så han gik tættere på.  
Manden: "Hvad skal vi have at spise?"  
Der kom STADIG intet svar, så han gik tættere på.  
Manden: "Hvad skal vi have at spise?"  
Der kom stadig intet svar, så manden gik helt hen til hende og 
råbte  
"HVAD SKAL VI HAVE AT SPISE?"  
Konen vender sig surt om og råber:  
"FOR FEMTE GANG, OKSEKØD!!! 
 
To mænd sidder på en bænk i parken og den ene siger: 
”Min kone synes, jeg er nysgerrig.” 
”Hvor ved du det fra,” spørger den anden mand. 
”Jeg læste det i hendes dagbog.” 



29 

 

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 

Februar 2009 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
 

Manglende løsning 
 

2. præmie / 30 kr. 
 

Manglende løsning  
 

3. præmie / 20 kr. 
 

Manglende løsning 
 

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 

Februar 2009 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Marianne Nielsen 

Daruplund 29, 1. tv. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Jytte sen 

Daruplund 9, 2. mf. 
 

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. 3, 1. 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: ?????????????? 
 

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 


