
 

37. årgang · Nr. 5 · Maj · 2009 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
 

”Lejerbo skaber rum for liv” 
 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Så blev det endelig forår, eller? Vinden er jo stadig kold.... 
 

Så kan I godt komme i kælderen, efter ting og sager I vil sælge. 
Der skal være Loppemarked i Lunden. Se mere side 5. 
 

Du kan komme ud og spise igen, hvis du er enlig med børn. Se 
side 10 og måske får du tid til at høre noget Jazz? Se side 7. 
 
Har du lyst at høre nyt om renoveringen, skal du møde op på 
Langbjergskolen den 28. maj kl. 19.00. Se på side 4 + 6. 
 

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 bladet og rigtig god pinse. 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 

 Næste deadline: 
Onsdag den 10. juni kl. 16.00 

 



 

Johns klumme
Afdelingen har modtaget et 
stort aktivitetstilskud fra Le-
jerbo aktivitetspulje. Dette 
skal bruges til turen til Bon-
Bon-Land lørdag den 22. au-
gust. Herom nærmere i næ-
ste nr. 
 
Vi er nu kommet så langt i 
processen, at vi kan give 
nogle mere konkrete infor-
mationer om renoveringen. 
Der er udsendt indkaldelse 
til det ekstraordinære afde-
lingsmøde torsdag den 28. 
maj kl. 19:00. Her vil vores 
rådgivere gennemgå projek-
tet. I uge 21 vil der bliver 
omdelt en Lundeavis nr. 3 
med omtale af projektet. 
 
Vores ”køkken/bad” udvalg 
har arbejdet med et forslag 
om udskiftning af køkken el-
ler/og bad i forbindelse med 
renoveringen. Desværre kan 
det ikke lade sig gøre rent 
planlægningsmæssigt. De in-
teresserede beboere har fået 
direkte besked. Men det er jo 
selvfølgelig stadig muligt, at 
man kan lave det som en rå-
deret allerede nu. Kontakt 
varmemesteren eller afde-
lingsbestyrelsen. 
Vi har haft lidt problemer i 

blok 11 med ventilationska-
nalerne. Vi har modtaget en 
rapport som ser lidt dyster 
ud. Afdelingsbestyrelsen har 
derfor besluttet at der sker 
en rensning af samtlige ven-
tilationskanaler – både lodret 
og vandret. Det betyder at vi 
skal ind i samtlige lejlighe-
der. Der vil komme et varsel 
snarest. 
 
Der er desværre flere beboe-
re der foretager parkering 
langs blokkene. Ifølge vores 
husorden så er det tilladt at 
køre ind og læsse varer af, og 
derefter køre bilen ud på 
parkerings-pladsen igen. 
Man skal ikke holde en time 
eller flere foran opgangen.  
 
I vores husorden § 7 står der 
også lidt om at bore og ban-
ke. Det er kun tilladt i føl-
gende tidsrum: 
Mandag til fredag 
kl. 9:00 - 19:00 og lørdag 
kl. 9:00 - 14:00. 
Der må ikke bores og 
bankes på søn- og 
helligdage. 
 
Mange hilsener 
John



4 

Husk ekstraordinært afdelingsmøde 
torsdag den 28. maj 2009 kl. 19:00 

 
”Den nye Lund” 
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Lunden 

Afholder 

 

søndag den 30. august 2009 
kl. 10:00 til kl. 15:00 

på græsplænen mellem blok 5 og 6 
 
 
For at få ”en stade” kan du allerede nu tilmelde dig til afde-
lingsbestyrelsen på mail til: 
formand@lundens.net 
 
Sidste frist for tilmelding er mandag den 17. au-gust 2009 kl. 
16:00. 
 
En stadeplads koster kr. 30,00 pr. bord, som betales ved til-
meldingen. (Bordet eller lignende skal man selv medbringe). 
 
Arrangementet aflyses ved vedvarende regn. 
 
Bestyrelsen vil stå for salg af øl, vand, pølser/ brød m.m. 
 
Evt. nærmere oplysninger hos John på 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 
________________________________________________________________________________ 

 

4. maj 2009 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 
 
 

Indkaldelse til  
Ekstraordinært afdelingsmøde 

torsdag den 28. maj 2009 kl. 19:00 
på Langbjergskolen, Fællessal I & II. 

 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Gennemgang og status vedr. helhedsplanen for renovering af ”Lunden” 
 Facader, indgangspartier, altaner, opgange, boliger, grønne områder og ho-

vedstien. 
 
 Pause 
 
4. Gennemgang af økonomi, samt afstemninger om: 
 a. Udvidelse af altaner 
 b. Udskiftning af låger til skabe på altaner 
 c. Vinduer i gavle 
 d. Opgradering af hovedstien  
 

Ca. 1 uge før mødet vil der til beboerne blive omdelt 
en ”Lundeavis nr. 3” med gennemgang af projektet. 

 
 
 

Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
p.b.v. John Frimann 
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Brøndby Jazzklub 
Kulturweekend 

Fredag den 12. juni 2009 

(tidspunkt se program, men sandsynligvis kl. 20oo) 
Sted: Arealet ved Brøndby Strand Kirke. Store telt. 

Gratis adgang. 
 

Glæd jer til et spændende og sjovt orkester,– nemlig  

 

 
 
 

Blåbærrene 
 

Et formidabelt orkester at danse til. Så kom ud at røre jer, 
inden I skal optræde i badetøjet. 
Orkesterets mål er at spille traditionel jazz så tæt på den fol-
kelige musik, der blev spillet i New Orleans i gamle dage, som 
fik såvel gamle som unge til at spille med. 
Orkesterets kendingsmelodi er Blueberry Hill. 
Orkesteret består af : Basunisten, praktiserende læge Jesper 
Egerup, trompetisten, sanger og redaktionschef Flemming 
Nordenhof. Klarinetten spilles af tandlæge Jens Ole Steen,  
bassen af skoleinspektør Bent Johansen, banjoen af flymaler 
Paul Nielsen,  trommeslageren er projektkoordinator Ove 
Munch Thomsen, og museumsdirektør Torben Skov spiller 
piano. 
 
 
bke         
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Fraflytninger 2008 i Brøndby Strand 
 
PAB 8: 38 (ud af 413 lejemål) 9,2 % 
heraf 12 interne 
 
Lunden: 20 (ud af 309 lejemål) 6,5 % 
heraf 4 interne 
 
Rheumpark: 44 (ud af 473 lejemål) 9,3 % 
heraf 10 interne 
 
BB605: 23 (ud af 211 lejemål) 10,9 %  
heraf 5 interne 
 
BB606: 29 (ud af 213 lejemål) 13,6 %  
heraf 14 interne 
 
BB607: 26 (ud af 233 lejemål) 11,2 %  
heraf 12 interne 
 
BB608: 45 (ud af 295 lejemål) 15,3 %  
heraf 8 interne 
 
T13: 103 (ud af 1041 lejemål) 9,8 %  
heraf 45 interne 
 
T 15: 3 (ud af 161 lejemål) 1,9 %  
heraf 1 intern 
 
Gennemsnit: 9,7 %  
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Børnenes Rejsebureau koloni 
2009  
Børnenes Rejsebureau arrangerer igen i år 
feriekoloni for børn og deres forældre i De 9 boligafdelinger i 
Brøndby Strand. Vi har endnu en gang lejet Møllelejren ved Høve, 
fordi der er så dejligt. 
 
 

 
 
 

Kolonien er fra mandag d. 27. juli til fredag d. 31. august 2008.  
Prisen er 300,- kr. for børn og 600,- kr. for voksne.  
Prisen er inklusiv ophold, transport og mad.  
Der er plads til ca. 18 familier. Alle familier får deres eget værel-
se. 
 Det er meningen vi skal lege, gå ture, lave mad sammen, på tur 
og ha’ det rigtig sjovt. Vi hjælper hinanden med at klare det prak-
tiske. Alle der skal med på koloni inviteres til et møde først for at 
hilse hinanden og få de sidste informationer. 
Hvis det har vakt din interesse kan du ringe til beboerrådgiver 
Mette Holck og hører mere eller melde dig på tlf.: 43 54 22 75 el-
ler via mail: mho@bo-vest.dk 
Du kan læse mere om lejrskolen på www.mollelejren.dk 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 
 

NetværksKontoret gentager succes’en: 
 
 

Torsdag den 28. maj klokken 17.00 – 20.00 
i Café 13, Kisumparken 2 

 
 

Der bliver serveret børnevenlig mad og saft. 
Andre drikkevarer kan købes i baren. 

 
Tag børnene under armen og kom og få en hygge-

lig aften. 
 

På nuværende tidspunkt, er der børn fra 2 – 11 år.  
 

Tilmelding, samt køb af spisebilletter, 
skal ske senest: 

 
mandag den 25. maj 

 
hos: 

 
Beboerrådgiver Mette Holck på 

NetværksKontoret, Kisumparken 2, 
 

Tlf.: 43 54 22 75 eller 60 35 46 92 
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Tak for et godt arrangement 
Med dette læserbrev, vil vi gerne sige: ”Tusind tak for en rigtig 
hyggelig aften og et super godt arrangement.” 
 

Det var med noget skepsis, at jeg tilmeldte min datter og jeg, til 
Fællesspisning for enlige med børn.  
”Glem madlavningen for en enkelt aften og udvid dit netværk”, 
var nogle af de ting der stod om arrangementet, som var arran-
geret af NetværksKontoret i Café 13. 
Inderst inde tænkte jeg, at det nok ikke lige var noget for min 
datter og jeg og det var nok sådan noget ”klike-agtigt” noget, 
men det skulle da prøves af og så var det jo billigt. 
 

Jeg må med skam indrømme, at jeg virkelig tog fejl.  
For det første var det super god mad, spaghetti med kødsovs og 
2 slags grøn salat med dressing, samt saft og vand ad libitum. 
Derefter fik vi is med chokoladesovs og krymmel. Ikke nok med 
det, vi fik sandelig også kaffe og the!  
 

Ingen kendte hinanden i forvejen. Alle snakkede med alle og 
der var ingen kliker! Det var rigtigt hyggeligt. Vi var en lille 
gruppe, med børn i alderen 2 – 11 år. En enkelt far var kommet 
uden børn, men dem har han med næste gang, når det er hans 
weekend. Det gik så godt, at vi allerede har besluttet at mødes 
igen, 
torsdag den 28. maj kl. 17.00. 
 

Vi skal i hvert fald med, så vi kommer! 
Endnu engang tak og på gensyn. 
 
 

Med venlig hilsen 
Conni og Camilla Sparlund 
Resenlund 2 
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Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 
 

 
                   Jytte D.9 
                  43544312 
 
 

V a s k e r i e t 
 

Vaskeriet er 
lukket 

2. pinsedag - 
mandag den 1. 

juni 2009 
 

Flaskerensere 
 
Varmemesteren har indkøbt nogle flaskerensere til rens-
ning af afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan afhente en hos varmemesteren. 

 

Skrald 
Dette sker når man smider 
køkkenaffald i ”stort brandbart” 
containeren. Der lå juice karton 
og nogle pizzabakker, samt lidt 
chokolade, som er køkken-
affald. 
Skraldemændene vil så ikke tømme vores container. 
 

HUSK derfor at sorterer affaldet rig-
tigt. 
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Hygge på altanen 
 
Nu kommer de dejlige efter-
middage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på altanen 
og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo! er vild med diskomu-
sik, der drøner ud over be-
byggelsen. 
 
Dæmp dit stereoanlæg bare 

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

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 

 

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

plankeværket ud til parke-
ringspladsen. 
 
Det er muligt at nogle lejere 
selv er glade for sine tæpper, 
men derfor skal disse da ik-
ke fremvises for alle øvrige 
beboere i området ! 
 
Afdelingsbestyrelsen håber 
beboerne vil rette sig efter 
ovenstående således, at alle 
kan færdes i Lunden uden at 
skulle betragte diverse op-
hængte tæpper. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 

 



14 
 

Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
10. juni, 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 10. juni klokken 16:00. 
 

  
Navn: __________________________Adresse:___________________

Held og 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 5/2008 

Mandag den 31. marts 2009 
 
Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 

Kenneth Due, Søren Jensen, Lilian Andersen, Mo-
gens Nielsen og Birthe Ketterle. 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

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

skrevet. 
1-3 Forretningsorden for bestyrelsen blev gennemgået. Vi 

kører videre med vores egen udgave af forretningsor-
denen. 

1-4 Konstituering blev foretaget. Opgaver blev uddelt. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2008 – 12. mar. 2009 blev gen-

nemgået og ser fornuftig ud. 
2-2 Kopimaskine udskiftes. Godt tilbud er accepteret. 
2-3 Ejendomsvurdering 2008 var fremlagt til vurdering. 

Værdi faldet kr. 50 mio. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 3. mar. 2009 blev gennemgået af Pre-

ben. 
3-2 Kontorvagt den 17. mar. 2009 blev gennemgået af 

Glenda. 
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3-3 Sager fra Akut-telefonen. Der er forskel på Trailer-
plads og campingplads. 

3-4 Spørgeskema. Fraflytning. Positivt udfyldt. Flytter på 
grund af behov for elevator. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Netværksproblemer. Der har været nedbrud og lang-

som trafik. Problemet skulle være løst. Der er en bru-
ger, der har kørt meget store datamængder igennem, 
hvilket har stoppet nettet. 

4-2 Klubber tilskrevet om, at nogle klubber ikke bliver 
benyttet til det oprindelige formål. Klubberne har 
svaret med fornuftige forklaringer. 

4-3 Husdyr i Lunden. Klage over ikke registreret hund. 
Der skal søges tilladelse til at passe andres hunde. 

4-4 Blomstermarked den 2. maj. Blomsterudvalget har 
holdt møde. Inger Simonsen er udtrådt grundet dår-
ligt bentøj. 

4-5 Campingvogne i Lunden. Vi mangler campingpladser. 
Mange pladser står tomme i længere perioder. Lejeren 
tilskrives om, hvor meget og hvordan deres plads 
bruges. 

4-6 Indblik fra YouSee. Ny udgave med forklaring på bl.a. 
HD boks og programmet ”Start forfra”. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Forslag til mødedatoer 2009-2010 blev gennemgået 

og godkendt. 
5-2 Referat fra afdelingsmødet den 10. marts 09 forelå. 
5-3 Uddeling af Lundexpressen. Nyt bud: William Mor-

tensen. 
5-4 Referat fra Lejerbo Brøndby den 19/3 2009 blev taget 

til efterretning. Lejerbo Brøndby har den laveste ud-
flytningsprocent i hele landet.
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5-5 Referat fra afdelingsmøde i afd. 90 til orientering. 
5-6 Referat fra afdelingsmøde i afd. 94 til orientering. 
5-7 Meddelelser til Lejerbo om afdelingsmøde m.m. 
5-8 Borgermøde om helhedsplan Brøndby Str. Flyttet til 

Langbjergskolen. 
5-9 Takkebrev fra Ældre-Cafeen for tilskud til fødselsda-

gen. 
5-10 Oversigt over antal beboere i Lunden samt øvrige af-

delinger i Brøndby Strand.  
5-11 Referat fra ”Herfra og videre” den 9. marts 2009. Sta-

tus for naboskabsundersøgelsen. Mange har ikke 
sendt skemaerne retur. 

5-12 Referat fra De 9 møde den 9. marts 2009 blev taget til 
efterretning. 

5-13 Indkaldelse til generalforsamling i Børnenes Rejsebu-
reau den 20. april 2009. 

5-14 Sidste udkast til tillægsansøgning. 
5-15 Indbydelse til reception – Murer Palle fredag den 17. 

april 2009. 
5-16 Indbydelse til reception – Windoor den. 
5-17 Indbydelse til indvielse af lokaler hos STO. 
  
Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Renovering – byggeudvalgsmøde den 26/3. Der vil 

blive registreret 3 af hver lejlighedstype for at få et 
repræsentativt billede af, hvordan lejlighederne er ud-
formet. 

6-2 Informationsmøde om renovering afholdes torsdag 
den 28. maj 2009. 

 Det blev besluttet, at klubberne skal have tilladelse 
til at genetablere hegn ud for de relevante steder efter 
renoveringen, hvis det er ønskeligt ifølge nærmere 
fastsatte krav. 

6-3 Rensning af ventilationskanaler. Vi har indhentet til-
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bud på rensning af ventilationskanaler – både de lod-
rette og de vandrette. Der er undersøgt om vi har 
midler. En enig afdelingsbestyrelse besluttede, at ar-
bejdet sættes i gang på forventet efterbevilling. 

6-4 Kanyler i Lunden. Der er fundet kanyler i Lunden på 
legepladsen ved blok 15. Beboere er under mistanke. 
Mogens vil henvende sig til vores opsøgende medar-
bejder. Preben og John taler med beboerne. 

6-5 Parkering af lastbiler i Lunden. Der er parkeret en del 
store biler i Lunden, som rager ud over opstregnin-
gen. Det er en klar overtrædelse af vejafmærknings-
bekendtgørelsen/husordenen. Vi tilskriver ejerne af 
vognene og beder dem om at parkere på pladser, hvor 
det er lovligt at parkere med de lange biler – fx ved 
Langbjergskolen. 

6-6 Parkering af trailer i Lunden. Er blevet flyttet. 
6-7 Vinduer i Børnehaven. Tilbud på udskiftning af vin-

duer i børnehaven er indhentet, og arbejdet sættes i 
gang i kommende budgetår. 

6-8 Uorden hos beboer i blok 1. Socialforvaltningen er 
underrettet. 

6-9 Boliggarantibeviser i Lejerbo Brøndby bliver ikke til 
noget, da kommunen, der har anvisningen af lejlig-
heder, ikke kan administrere det. 

  
Pkt. 7 Klager 
7-1 Beboere i en blok føler sig chikaneret af anden bebo-

er, da der hele tiden bliver klaget over ham, bl.a. over 
banke- og boren. Banke- og boretider er overholdt. 
John Frimann kontakter beboeren. 

 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Blomstermarked i Lunden 
 

Vi havde rigtig godt vejr, så vi kunne være på fodboldbanen, og 
så blev det atter et flot blomstermarked. 
 
Vores blomsterudvalg klarede det flot, men man brugte også 
nogle timer lørdag morgen på at fordele blomsterbestillingerne. 
 
Palle, der havde stået for indkøbene på torvet, havde fundet 
nogle flotte blomster. Lidt skuffende var der kun 29 bestillin-
ger. 
 
Der var lidt blomster i overskud, som Palle fik solgt andre ste-
der. Der var et overskud på kr. 1.544,- på blomstersalget, som 
overdrages til Børnefestkomitéen. 
 
En stor tak skal lyde til blomsterudvalget for indsatsen. 
 
John Frimann 
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VANDSKADER - 
GULVAFLØB 
 

 
 
 

Vi har haft en del vandskader fra afløbet på badeværelset.  Det 
er meget vigtigt, at beboerne renser gulvafløbet på badeværel-
set regelmæssigt. Så snart man ser lidt vand på gulvet, så er 
det på høje tid at få renset gulvafløbet. 
 
Man skal tage risten op, og lige foran sidder der en skrue som 
man tager af. I gennem hullet fører man en ”flaskerenser” ca. 
30 cm ud i røret så der kan komme ”hul” i gennem. 
 
Såfremt man er i tvivl om noget, så kontakt varmemesteren. 
 
 

Med venlig hilsen 
Varmemesteren og afdelingsbestyrelsen 
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NYT KØKKEN og/eller BAD!!! 
Først en tak til alle jer som har 
indsendt tilkendegivelse om 
bad og eller lille/stort køkken i 
forbindelse med renoveringen. 
Køkkenudvalget må dog bekla-
ge, at det alligevel ikke kan la-
de sig gøre, at opsætte nyt 
køkken/bad i forbindelse med 
renoveringen. Totalentreprenø-
ren som står for renoveringen 
har oplyst at det ikke kan lade 
sig gøre, at foretage opsætning 
af nyt køkken/bad samtidig. 
Vi kan dog henvise til, at man 
allerede nu kan foretage en 
forbedring via råderetten. Så-

fremt man har behov for 
hjælp, så kontakt varmemeste-
ren eller afdelingsbestyrelsen. 

Ønsker man at opsætte køk-
ken/alrum efter renoveringen, 
skal man huske at fjerne væg-
gen mellem køkkenet og spise-
stuen inden renoveringen, el-
lers vil der være et stykke til-
bage af det gamle trægulv. 

Husk at der skal søges om til-
ladelse til at fjerne væggen.   

Med venlig hilsen 
Køkken/bad udvalget

 
 

 
 

De Frie Midler – en pose pen-
ge, der virker! 
 

I 2008 har 15 beboere. klub-
ber og foreninger søgt og fået 
De Frie Midler som et supple-
ment til en aktivitet, eller til at 
starte en ny aktivitet op. De 
Frie Midler er en pulje, der sø-
ges gennem NetværksKontoret. 
De Frie Midler kan for eksem-
pel søges til: 
 

- fælles beboeraktiviteter 
- kostumer til en opvisning 
- en udflugt 
- udstyr til et sportsarrange-
ment 

- en foredragsholder 
- kursus til at redigere hjem-
meside 
 

Man kan søge op til 5000 kr. 
Hvis det har vakt interessere, 
så henvend jer til Anette Hest-
lund på NetværksKontoret, Ki-
sumparken 2. 
Tlf. 43 54 22 75, 
mail ahe@bo-vest.dk. 
 
Hun kan også fortælle dig, om 
det formål du vil søge penge 
til, kan dækkes af midlerne. 
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Vittigheder 
 
 
En sømand kommer op på broen til kaptajnen og siger:  
- "Hr. kaptajn, vi har en blind passager ombord og..."  
- "Smid ham straks overbord!", råber kaptajnen.  
- "Jamen hr. kaptajn...", forsøger sømanden.  
- "TI STILLE og gør som jeg siger...", brøler kaptajnen.  
Sømanden går igen, men ti minutter kommer han tilbage og 
spørger forsigtigt:  
- "Hr. kaptajn... - hvad gør vi så med førerhunden?" 
 

En blind mand kommer ind i en forretning, griber sin fører-
hund i halsbåndet og svinger den rundt i luften. En ekspedi-
ent kommer løbende og spørger forfærdet: Er der noget jeg kan 
hjælpe med? Nej tak svarer den blinde mand -Jeg kigger mig 
bare omkring. 
 

Læreren spørger eleverne:  
"Hvem kan vise hvor Amerika ligger?"  
Gitte rakte fingeren op.  
"Ja, Gitte - vil du pege på kortet?"  
"Flot, Gitte," sagde læreren.  
"Hvem kan sige mig, hvem der fandt Amerika?"  
Hans rakte hånden op, blev valgt og svarede: "Gitte!" 
 

Lille Josefine og hendes mor gik en tur i parken. Pludselig lø-
ber der en nøgen mand forbi.  
- "Sikke en gris," siger moderen.  
- "Nej," svarede Josefine. "Det var ikke en gris, for halen sad jo 
foran..." 
 

Mellem kolleger:  
- I går mistede jeg herredømmet over min bil!  
- Hvad skete der?  
- Min kone fik kørekort! 
 

Manden: Jeg ser dobbelt.  
Lægen: Læg dig på briksen derovre.  
Manden: Hvilken en af dem?!! 
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Vittigheder 
 
 
En ældre mand kom op til lægen og beklagede sig over for me-
get luft i maven. Han slap hele tiden èn, fortalte han.  
- Men det er nu en fordel. De lugter ikke, og de er helt lydløse.  
Jeg har faktisk sluppet et par stykker, mens jeg har talt med 
Dem, doktor.  
Lægen så roligt på ham og udskrev en recept.  
- Det forstår jeg ikke, sagde manden.  
- Næsedråber. Hvorfor det?  
- Vi må jo begynde et sted, svarede lægen.  
- Først må vi kurerer deres manglende lugtesans - og senere 
må vi kigge lidt på hørelsen.... 
 
En kvinde beklagede sig til sin veninde:  
- Jeg bruger hele dagen på kontoret. Og når jeg kommer hjem, 
skal der vaskes børn, tøj & gulve.  
- Jamen, hvad med din mand?  
- Nej, han må sandelig vaske sig selv. 
 
Konen sagde til sin mand:  
Jeg kan sgu bedre li' din svigermor end jeg kan li' min egen..... 
 
Manden sidder i stuen og læser i sin avis, da konen braser ind 
i stuen og slår ham hårdt i hovedet med en stegepande. Man-
den bliver bevidstløs, men kommer dog hurtigt til sig selv. - 
AV! Hvorfor gjorde du det? - Jeg fandt en seddel i din lomme 
hvor der stod AnneMette på råbte hun. - Nå, men det var fordi, 
at jeg forleden var på travbanen, og den hest jeg spillede på 
hed AnneMette! Konen klappede ham kærligt på hovedet, und-
skyldte og gik ud igen. 3 dage senere sad manden igen i stuen 
og læste sin avis, da konen igen brasede ind og slog ham hår-
dere i hovedet med en større stegepande. Manden blev bevidst-
løs, men kom hurtigt til sig selv. Manden hylede: AV! Hvorfor 
gjorde du nu det? Og konen svarede: Din hest har ringet... 
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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 

April 2009 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Mads Jørgensen 

Resenlund 4, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Jasmin Paasch 

Daruplund 15, 1. tv.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Lucas Nielsen 

Daruplund 29, 1. 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 

April 2009 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Kirsten Cavling 

Daruplund 19, 2. th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Grethe Christensen 

Daruplund 45, 1. 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.: 70 12 13 10 
 
 

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: William Rebien Mortensen, Resenlund 10 
 

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 


