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”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Så står sommerferien for døren, (selvom man skulle tro det var 
efterår) men inden da, skal I melde jer til BonBonLand hvis I 
vil med på den tur. Der er et rigtig godt tilbud, til de hurtige. 
Se mere på side 7. 
 
I kan stadig melde jer til Loppemarked. Se mere side 5. 
Måske kan man få tømt lidt ud i kælderrummene? 
 
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 

 
Vi på redaktionen, ønsker jer alle en rigtig god og VARM som-
mer. 
 

  Med venlig hilsen 
 Jeanette & Conni  
 

 

 Næste deadline: 
Onsdag den 2. september kl. 16.00 
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Johns klumme
Vi afholdt et særdeles velbe-
søgt ekstraordinært afde-
lingsmøde torsdag den 28. 
maj. Der var 148 lejemål 
fremmødt eller knapt 250 
personer. Mødet handlede 
om den forestående renove-
ring. Vores totalrådgivere 
gennemgå status på projek-
tet. Uheldigvis var det godt 
vejr, så der var meget lys i 
salen, og det betød at det 
kunne være noget svært at 
se. 
 

Lundeavisen var på forhånd 
uddelt til samtlige beboere, 
og der var en grundig gen-
nemgang af projektet. 
Spørgelysten var meget stor, 
hvilket var forståeligt, men 
der var også en del det ikke 
var muligt endnu at svare 
på. 
 

Økonomien blev også gen-
nemgået og hvilken husleje-
konsekvens de 4 tillægspro-
jekter ville betyde. Men i for-
bindelse med den nye facade 
betyder det også en bespa-
relse på varme på ca. 25% 
(dagens priser). 
 

Det 4 punkter vi skulle 
stemme om var: 
• Udvidelse af altaner 

• Udskiftning af låger til 
skabe på altaner 

• Vinduer i gavle 
• Opgradering af hovedstien  

 

Resultatet endte med at kun 
udvidelsen af altanerne blev 
vedtaget. 
Der kommer senere et refe-
rat fra mødet. 
 

Lejerbo uddeler atter midler 
fra en aktivitetspulje. Afde-
lingen har søgt om tilskud til 
BonBon-Land lørdag den 22. 
august. Det betyder at der 
ydes et tilskud på kr. 75,00 
til de første 120 personer der 
tilmelder sig (efter princippet 
først til mølle). 
Se mere inde i bladet. 
 

Nu er der nye muligheder på 
Lejerbos hjemmeside 
www.lejerbo.dk. Bl.a. Lejer-
bopanelet, der gør det muligt 
at lære Lejerbos beboere 
bedre at kende. Når du er 
tilmeldt, modtager du pr. 
mail 3-4 spørgeskemaer over 
året fra os, der omhandler 
livet som beboer i Lejerbo. 
Lejerbopanelet er en del af 
webprojektet Mit Lejerbo.  
 

Aplus er solgt til YouSee. 
YouSee har indgået aftale 
med ejerne af tv- og bred-
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båndsselskabet A+, om at 
YouSee køber selskabet til 
overtagelse. Efter planen vil 
A+ blive fusioneret med 
YouSee's datterselskab 
Dansk Kabel TV, der ligesom 
A+ også har fokus på at op-
bygge og drive netværk for 
foreninger. 
Der skulle ikke ske ændrin-
ger i vores forhold. 
 

I de sidste pr år har De9 
(Børnenes Rejsebureau) af-
holdt en sommerlejr. Vores 
beboerrådgiver Mette Holck 
har søgt om et tilskud til 
sommerlejren. 
 

Børnenes Rejsebureau har 
fået 200.000 kr. i tilskud fra 
Indenrigs- og Velfærdsmini-
steriet over de næste 4 år 
med kr. 50.000 kr. om året i 
tilskud til kolonierne. De før-
ste penge bruges allerede i 
år. 
 

Husk her i sommertiden, at 
det ikke er sikkert at din na-
bo, eller genbo! er vild med 
diskomusik, der drøner ud 
over bebyggelsen. 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 sam-

men, og især med hinanden. 
 

Lunden afholder loppe-
marked 

søndag den 30. august 
2009 
kl. 10:00 til kl. 15:00 på 
græsplænen mellem blok 5-
6. For at få ”en stade” kan 
du allerede nu tilmelde dig 
til afdelingsbestyrelsen på 
mail til: 
formand@lundens.net 
Se mere inde i bladet.  
 

Den næste kontorvagt er 
normalt tirsdag den 23. juni 
Sankt Hans aften. Afdelings-
bestyrelsen har valgt at flyt-
te kontorvagten til mandag 
aften den 22. juni kl. 18:00 
– 19:00. 
 

Afdelingskontoret holder 
sommerferie i juli og august 
måned. Vi er klar igen tirs-
dag den 1. september. 
 

Ønsker du kontakt til besty-
relsen og det er meget vig-
tigt, så ring på akut-
telefonen mobil 60 63 99 53 
 

Alle i Lunden ønskes en 
rigtig god sommer 
 
Mange hilsener 
John 
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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 afdelingsbestyrelsen 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 beta-
les ved tilmeldingen. (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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Nyt på Lejerbos hjemmeside 
 

Nu er der nye muligheder på Lejerbos forretningshjemmeside 
www.lejerbo.dk. Bl.a. Lejerbopanelet, der gør det muligt at lære Le-
jerbos beboere bedre at kende. I løbet af 2009 udvides hjemmesi-
den med andre nye tiltag, som du kan læse mere om herunder. 
 

Hvad er Lejerbopanelet? 
Er din mail registreret i Lejerbos system, modtager du automatisk 
et brugerlogin til www.lejerbo.dk hvor du har mulighed for at til-
melde dig Lejerbopanelet. 
 

Når du er tilmeldt, modtager du pr. mail 3-4 spørgeskemaer over 
året fra os, der omhandler livet som beboer i Lejerbo. Jo flere bebo-
ere der besvarer, jo større viden får vi om, hvad der rører sig ude i 
boligområderne. 
 

Deltag og vind gavekort 
Når du besvarer spørgeskemaerne i panelet, deltager du i konkur-
rencen om en række gavekort, der bl.a. kan indløses til biograf, Ti-
voli, bøger og meget andet. 
 

Mit Lejerbo 
Lejerbopanelet er en del af webprojektet Mit Lejerbo. Projektet giver 
brugerlogin på www.lejerbo.dk til både beboere og boligsøgende. 
 

Beboere får i løbet af 2009, udover Lejerbopanelet, bl.a. tilbudt: 
• online henvendelse til Lejerbo via lejerbo.dk 
• oversigt over dine online henvendelser til Lejerbo vises på din 

profil 
• abonnement på nyhedsbreve 
• mulighed for at kommentere på nyheder 
 

Er din mail ikke registreret? 
Skal din mail registreres i vores system, er det vores Callcenter, du 
skal henvende dig til på telefon 70 12 13 10 eller mail lejer-
bo@lejerbo.dk 
 

Hvis du vil modtage aktiveringen af kontoen via mail (så det går 
hurtigt) skal du, udover navn og adresse, oplyse dit lejemålsnum-
mer fra lejekontrakten. Ellers sender vi aktiveringen ud via alm. 
post.
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BonBon-Land     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 

 

Lørdag den 22. august 2009 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen / Blæksprutten kl. 9:00 og vi  
kører fra BonBon-Land kl. 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Vi har modtaget et aktivitetstilskud fra Lejerbo, så der gives en rabat på kr. 
75,00 pr. person til de første 120 personer fra Lunden der tilmelder sig turen. 

 
Billetpriser: Voksne kr. 150,- (÷ rabat kr. 75,-) ................ kr. 75,00. 
 Børn (1–15 år) kr. 100,- (÷ rabat kr. 75,-) .... kr. 25,00. 
 
Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 
Tirsdag den 30. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 11. august fra klokken 18:00 – 19:00 
 
Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, kan I 
forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående slip. Læg den i en 
kuvert sammen med penge for billetter og smid den ind ad brevspræk-
ken på kontoret. Så sørger vi for, at I får leveret billetterne så hurtigt 
som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 

 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 
Rabat på kr. 75,00 pr. person kun gældende for de første 120 personer. 
 
Vi vil gerne forudbestille: 
 
____ Voksenbilletter á 150,00 kr. (÷ rabat kr. 75,-) = ______________ 
 
____ Børnebilletter á 100,00 kr. (÷ rabat kr. 75,-) =   ______________ 
 
Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: ___________________________
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Rytteriet 
 
Her i bladet er der ved flere lejligheder blevet påpeget det nød-
vendige i, at hundeejerne skal fjerne efterladenskaber når 
menneskets bedste ven har besørget. Jeg har ikke selv hund. 
Af samme årsag kan jeg betragte det hele lidt på afstand, og må 
bestemt uddele ros til hundeejerne. Faktisk synes jeg at de ud-
viser en stor grad af disciplin, hvilket vi ikke mindst påskøn-
ner, når børnebørnene er på besøg.  
 
Til gengæld står det helt anderledes galt til med de lidt større 
dyr – hestene. Det er godt nok nogle ordentlige klatter som der 
bliver afleveret på vores gennemgående cykel/ kørevej. Jeg er 
helt klar over, at børnene ikke skal lege dér – men alligevel. 
I den anledning vil jeg foreslå en kontakt til den nærliggende 
rideskole. Kunne det ikke blive sådan, at de unge ridende jom-
fruer, i deres sadel, får monteret en af de små sneskovle, som 
vi bilister ofte har liggende i bagagerummet? Så må de unge pi-
ger instrueres i, at når hesten bliver værdigt trængende, da at 
få ”krampen” til at gøre holdt. Den unge dame må så en tur 
ned ad stigbøjlen og lige skovle klatten ind under nærmeste 
beplantning. Hestemøg er jo udmærket gødning! 
 
Som dreng havde min, desværre afdøde, lillebror en pony. Lotte 
var hvid, og ud over at være en flot ældre dame, glemte den al-
drig sit tidligere tilhørsforhold til Århus Pigegarde. Hvis en hest 
ellers kan være feminin, så var Lotte disponent for dette be-
greb. Den nød sit otium hos mine forældre på Nordfyn, i en lille 
lund med en del æble- og blommetræer. Lotte havde stor for-
kærlighed for blommerne, og hun havde den helt særlige egen-
skab, at når hun havde gumlet lidt på en blomme – kunne hun 
spytte blommestenen ud!  
Et kosteligt syn, men uanset førnævnte feminine adfærd, så 
sked den også lige præcis der, hvor det passede den bedst☺  
 
Niels Vous 
Daruplund 55.  
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Tur for pensionister i Brøndby Strand til Zoologisk Have ef-
ter lukketid 

 

en unik oplevelse med guide 
tirsdag den 8. september 2009 

 
Guiden leder Jer forbi udvalgte anlæg og fortæller gode histori-
er om dyrene og svarer på spørgsmål. Oplev den fredfyldte 
stemning i Haven efter lukketid, når dyrene og I har Haven for 
jer selv. 
 

I vises rundt af en Zoo-medarbejder, der fortæller om dyrene og 
Haven. I oplever den særlige atmosfære, der hersker i Haven 
ved aftenstid, når dyrene gør sig klar til natten. 
 

Varighed af rundvisningen er 2 timer, og der er fri bustransport 
ud/hjem. 
Der er afhentning ved Daruplund 19, altansiden kl. 16.15 
og ved Tranumparken 3 A (udfor Strandstuen) kl. 16.25  
 

Minimum antal deltagere er 20 personer. Bussen har plads til 
50 personer, så det er efter først til mølle princippet. 
 

Prisen pr. person er 150 kr. 
 

Du kan købe billetter hos Glenda Jensen i 
Ældre-Cafeens lokaler i Lunden, Darup-
lund 19 mellem kl. 14.00 og 15.00 torsdag 
d. 25/6, torsdag 23/7 og torsdag 
d. 30/7. 
 

Du kan også købe billetter på Netværkskontoret: Kisumparken 
2, tlf.: 43 54 22 75 eller bestille på mail: ahe@bo-vest.dk 
 

Rollator er ikke noget problem, hverken i bussen eller i Zoo. 
 

OBS: Sidste frist for tilmelding er d. 30. juli 2009. 
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Børnenes Rejsebureau koloni 2009  
Børnenes Rejsebureau arrangerer igen i år feriekoloni for børn og 
deres forældre i Brøndby Strand. Vi har endnu en gang lejet Mølle-
lejren ved Høve, fordi der er så dejligt. 
 

Kolonien er fra mandag d. 27. juli til fredag d. 31. juli 2009. 
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 værelse. 
Det er meningen vi skal lege, gå ture, lave mad sammen, i Som-
merland Sjælland og ha’ det rigtig sjovt. Vi hjælper hinanden med at 
klare det praktiske. 
 

Vil du og din familie med? Så ring til beboerrådgiver Mette Holck og 
hør mere. Der er sidste frist for tilmelding torsdag d. 18.6 på 
tlf.: 43542275 eller via mail: mho@bo-vest.dk 
 

Der er informationsmøde På NetværksKontorets Terrasse Kisum-
parken 2, den 17.6. kl. 19.30 til 21.00 for alle der skal med på koloni 
hvor I får de sidste informationer.  
 

Du kan læse mere om lejrskolen på www.mollelejren.dk 
 

Hvis du vil tale med Børnenes Rejsebureau, så kom og besøg os i 
vores telt på KulturWeekend. 

 

Fællesspisning for enlige med børn 
 

Næste gang er: Torsdag den 27. august 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding, samt køb af spisebilletter, 
skal ske senest: 

 

mandag den 24. august 
hos: 

Beboerrådgiver Mette Holck på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 

 

Tlf.: 43 54 22 75 eller 60 35 46 92 
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Til hver en fest, 
bli’r sangen bedst, 
når den er skrevet 
af Jytte. 
 

 
                   Jytte D.9 
                  43544312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontorvagt 
den 23. juni 
 

Da den sidste 
kontorvagt inden 

sommerferien 
er den 23. juni 

(Sankt hans aften) 
har 

afdelingsbestyrel-
sen besluttet, at 

flytte 
kontorvagten til 

mandag 
den 22. juni kl. 
18:00 – 19:00. 

 

 
 

Flaskerensere 
 
Varmemesteren har indkøbt nogle flaskerensere til 
rensning af afløb i badeværelse. 
 

Interesserede lejere kan afhente en hos varmemesteren. 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: _______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den  
2. september, 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 6/2008 
Mandag den 4. maj 2009 

 

Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, 
Kenneth Due, Lilian Andersen, Mogens Nielsen og 
Birthe Ketterle. 

Afbud: Søren Jensen (ferie). 
 

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 Modtaget fra Lejerbo et aktivitetstilskud på 11.000,- 

kr. til brug for turen til Bon-Bon-land. 
 

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 31. mar. 2009 blev gennemgået af 

John Frimann. 
3-2 Kontorvagt den 14. apr. 2009 blev gennemgået af 

Kenneth Due. 
3-3 Kontorvagt den 28. apr. 2009 blev gennemgået af Bir-

the Ketterle. 
3-4 Sager fra Akut-telefonen:  
 Stoppet afløb i badeværelse. Tiltag for at undgå lig-

nende tilfælde blev drøftet. Det meddeles i Lundex-
pressen, at man skal rense sit afløb – igen! Igen! 

 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Blomstermarked den 2. maj 2009 gav et lille overskud 

på 1544,- kr. Det drøftes til foråret, om det er den me-
gen ulejlighed for blomsterudvalget at køre videre med 
arrangementet næste år. 
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Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra Repræsentantskabsmødet i Lejerbo Brønd-

by den 25/3-09. 
 Samarbejdet i de tre afdelinger kører godt. Afd. 94 

(Dammene) har problemer med fugt, og det overvejes 
at udarbejde en handlingsplan for området. 

5-2 Referat fra Lejerbo`s Hovedbestyrelsesmøde den 24/3-
09. 

 Der er blevet ansat ny byggechef, Ulrik Steen Jensen 
fra 1. april 2009. 

5-3 Referat fra Herfra og videre den 20. april 2009. 
 Naboskabsundersøgelsen har ikke givet det forventede 

resultat. Der foretages en fornyet undersøgelse i Lun-
den, PAB 8 og BB 607. Det vides ikke hvornår. Fra-
flytningsprocenten i Brøndby Strand er i forhold til 
landsgennemsnittet lav. 

5-4 Referat fra De 9 møde den 20. april 2009. 
 Beboerbladet Esplanadens fremtid blev drøftet, og 

hvilke tiltag, der kunne foretages efter de første 10 år.  
5-5 Nyhedsbrev nr. 1 2009 fra NetværksKontoret er ud-

kommet. Kan findes på www.broendbynettet.dk. 
5-6 Indsendt tillægsansøgning 2011 – 2015 fra de 9 bolig-

afdelinger. 
5-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau den 20. april 2009. 

Det forgangne år blev drøftet. Samarbejde mellem Rø-
de Kors butikken og Børnenes Rejsebureau tages op 
til vurdering. 

5-8 Referat fra møde om Naboskabet.dk 2/4-09. Besvarel-
sesprocenterne var skuffende. I Lunden i alt 110 be-
svarelser. 
Der udarbejdes en ny runde, bl.a. i Lunden. Der var 
mange begyndervanskeligheder, bl.a. forkert pass-
word. 
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5-9 Referat fra KulturWeekend-møde den 28/4-09. 
 Programmet er næsten på plads. 
5-10 Evaluering af beboerrådgiverordning 2004-2008. 
 Et digert værk på 108 sider er udarbejdet af Niras 

konsulenterne. 
5-11 Indbydelse til bestyrelsen til foredrag ”Unges Udeliv” 

den 19. maj kl. 19.00 i Cafe 13. Tilmelding til beboer-
rådgiver Mette Holck  

5-12 Fraflytninger i De 9 i 2008. Lunden ligger som nr. 2 
med 20 fraflytninger på et år. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Renovering – byggeudvalgsmøde den 30/4. 
 Referat fra Byggeudvalgsmøde den 30. april blev gen-

nemgået. John fremlagde skitser for bestyrelsen, som 
var fremlagt på byggeudvalgsmødet, bl.a. lamper til 
opgange, indgangspartier, dørtelefoner, emhætter og 
udendørsbelysning. Desuden drøftedes cykelstati-
ver/parkering. 

 Principansøgning er indsendt til kommunen. 
 Ved vores el-tavler i lejlighederne er der en ulovlighed 

(betyder ikke noget i praksis), som bliver rettet i for-
bindelse med renoveringen.  

 Der vil blive fremsendt brev til de klubber og ældrebo-
liger, der har rækværk. 
Byggeudvalget indkalder vores beboergruppe til møde 
mandag den 18. maj for en gennemgang af materialet. 

6-2 Ekstraordinært afdelingsmøde om renovering afholdes 
den 28. maj 2009, hvor gennemgang og status vedr. 
helhedsplanen for renovering vil blive behandlet, her-
iblandt facader, indgangspartier, altaner, opgange, bo-
liger, grønne områder og hovedstien. 

 Gennemgang af økonomi, herunder udvidelse af alta-
ner, udskiftning af låger til skabe på altaner, vinduer i 
gavle og opgradering af hovedstien. 
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6-3 Nyt køkken og / eller bad ! 
 Renovering af køkken og bad kan ikke foregå samtidig 

med renoveringen. Hvis man allerede nu har ønske om 
at installere nyt køkken eller bad, kan man henvende 
sig til varmemesteren eller Afdelingsbestyrelsen. Man 
skal huske, hvis man ønsker storkøkken, er det en 
god ide at få fjernet væggen mellem køkken og spise-
stue inden renoveringen, da der ellers ved senere fjer-
nelse vil komme til at mangle et stykke gulv. 

6-4 Rensning af ventilationskanaler sættes i gang nu. Man 
skal have adgang til lejlighederne. 

6-5 Røde Kors Container er fjernet fra Genbrugspladsen. 
Den var i stykker. Ny opsættes snarest. 

6-6 Loppemarked i Lunden. Det undersøges, om der er 
nogen interesse i at afholde et loppemarked søndag 
den 30. august. 

 Det undersøges ligeledes, om der er interesse for del-
tagelse fra de øvrige boligafdelinger i Brøndby Strand. 

6-7 Affald på Containerpladsen. Der bliver desværre smidt 
husholdningsaffald i containerne på Containergården. 
Vognmændene nægter at tage husholdningsaffaldet 
med, hvilket giver et forfærdelig oprydningsarbejde på 
pladsen.  

 Husholdningsaffald skal i skakterne. 
6-8 Parkering af lastbil – husordensag. 
 Efter påtale fra Lejerbo parkerer bilen nu et andet 

sted. 
 

Pkt. 7 Klager 
 Intet 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling fra Aktivitetsklubben blev god-

kendt. 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Ekstraordinært afdelingsmøde 
Torsdag den 28. maj 2009 

på Langbjergskolen 
REFERAT 

 

Til stede: Beboere fra 148 lejemål, afdelingsformænd fra Gild-
høj og Dammene samt repræsentanter fra Rådgiverne Jørgen 
Wessberg A/S-Rådgivende ingeniører, Karl Henning Sørensen 
Arkitekter A/S, Thing og Wainø Landskabsarkitekter ApS 
samt projektleder Carsten Bai, Konsulent Jørn Winther-
Jepsen samt forretningsfører Kurt Kristensen fra Lejerbo. 
 

John Frimann bød velkommen til de fremmødte, og gik derfor 
over til dagsordenen. 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Boligsocial konsulent Jørn Winther-Jepsen blev valgt, og er-
klærede mødet for lovligt indkaldt, da der var udsendt brev til 
samtlige beboere den 4. maj 2009. 
 

Pkt. 2. Valg af stemmeudvalg. 
Efter forslag blev Kurt Berthelsen, Per Samsing, Finn Nielsen 
og Martin Saabye udpeget til stemmeudvalg. 
 

Pkt. 3. Gennemgang og status vedr. helhedsplanen for re-
novering af ”Lunden”. Facader, indgangspartier, altaner, 
opgange, boliger, grønne områder og Hovedsti. 
Arkitekt Morten Rønne Nielsen gennemgik tidsplan og projekt. 
Ud over det i Lundeavisen nr. 3 angivne projekt blev der gjort 
opmærksom på, at der skal opsættes målere på samtlige radi-
atorer samt varmt- og koldtvandsmåler i lejlighederne. 
Alle garderobeskabe vil blive nedtaget. Da de ikke vil kunne 
holde til at blive genopsat, vil der blive opsat nye, hvide skabe 
med stålgreb de steder, hvor der i forvejen er skabe. 
Alle uopvarmede rum (cykelrum og kælderrum) vil blive efter-
isolerede, og alle kælderrum skal derfor tømmes. 
Herefter gennemgik landskabsarkitekt Sine Villadsen projektet 
for de grønne områder 
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.

Der vil blive udført flisebelagte terrasser i alle gårdrum og blive 
opsat pullertbelysning. 
Dispositionsforslag til Hovedstien blev ligeledes gennemgået. 
Herefter var der gennemgang af økonomien, og deltagerne 
kunne stille spørgsmål. 
Der var mange spørgsmål fra salen. Svarene var bl.a. følgende: 
Facaderne kan holde 15 – 20 år. De bliver behandlet med no-
get smudsafvisende. 
Hoveddør til trapperum udskiftes, og der opsættes nyt dørtele-
fonanlæg med videoovervågning, så der bliver ikke lavet ”ko-
øje” i dørene. 
Hvis isætning af gavlvinduerne bliver stemt for, fordeles udgif-
ten på alle beboere – uanset om de har vindue eller ej. 
Kurt Kristensen påtalte, at der var en boliglov, som fastsatte 
dette. 
Cykelkældre nedlægges ikke, og der bliver udformet udvendige 
cykelparkeringspladser ved hver blok. Beboer gjorde opmærk-
som på, at det ville medføre kaos og rod, hvis der ikke bliver 
opsat cykelstativer. Dette vil blive vurderet i hvert enkelt blok, 
om det er nødvendigt at opsætte stativer. 
Der vil blive udført ventilation i cykelkældrene. 
Hvis udvidelsen af altanerne med vindue ikke bliver vedtaget, 
vil der evt. kunne laves et nyt projekt med evt. vindue. 
Begge døre til altanerne bibeholdes. 
Altankasser vil kunne købes hos varmemesteren for interesse-
rede. Beboer gjorde opmærksom på, at der ved et tidligere be-
boermøde var anført, at altankasserne ikke ville koste noget.  
Altaner: Afskærmning for solen. Beboerne må selv anskaffe 
skodder, persienner eller lignende. 
Vinduerne på altanerne vil kunne pudses ved at stille dem 
vinkelret. 
De bestående altandøre får nyt glas. 
Altanerne på 3. sal vil blive lukket med tage. 
Sidevinduer på altaner vil kunne åbnes. 
Der er en fuge mellem vinduerne. Det er et krav, da der ellers 
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vil blive dannet kondensvand. Der skal være cirkulation af luf-
ten, når vinduerne er lukkede. Der vil ikke blive opsat varme 
på altanerne. 
 

Opgangspartier: Der vil allerede inden årets udgang blive op-
sat brevkasser og ændret dørkarme. Der vil blive opsat hær-
værkssikret glas indefra i opgangene. 
Man vil kunne kikke gennem vinduerne i trappetårnene – både 
inde, og udefra. 
 

Boligerne: Containere opstilles til tømning af kælderrum (af-
fald). 
Der opsættes samme antal skabe som nu. 
Emfang vil rage 20 cm uden for overskab. Kan fås i rustfri stål 
mod merudgift. De 35 køkkener, som allerede er ombygget vil 
blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. 
Hvilken blok, renoveringen starter i, vil først kunne afgøres ef-
ter entreprenørvalg – se tidsplan. 
Det foreslås, at der opsættes flere antennestik/PC-stik i mod-
sætning til det ene, der er nu. 
De faste skabe placeres samme sted som nu. 
Den indvendige dørtelefon bliver placeret samme sted som nu.  
Pavillonerne består af 3 værelser samt stue, køkken og bade-
værelse. 
Det foresloges, at man bruger firkantede rør til ventilation. 
Faldstammerne skiftes ikke – kun efter behov. 
Der vil blive taget hånd om de individuelle boliger ved blokmø-
der m.m. Eventuelle problemer i de enkelte boliger må løses 
hen ad vejen. 
Man må i de uger, man skal bo i pavillonerne, benytte vaskeri-
et. Vaskemaskiner bliver ikke medtaget til pavillonerne. Va-
skeriudgifter betales af lejer. 
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Alle skal sørge for at have en ”Hus- og hjem-forsikring”, da 
skader på indbo betales af lejer, indtil flyttefirmaet har haft fat 
i det. Så er det Flyttefirmaets ansvar. 
Så derfor vil det være uklogt ikke at have en forsikring. 
Hovedsti: Kommunen overvejer at overdrage Hovedstien til af-
delingen. Derfor ville det være fint, at en ny Hovedsti kunne 
indgå i det overordnede projekt. Hvis vi overtager stien, skal 
udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af afdelingen. 
 

Herefter var der pause. 
 

Pkt. 4. Afstemning. 
a. Udvidelse altaner: 145 ja-stemmer og 117 nej-stemmer. 
Blev vedtaget. 
 

b. Udskiftning af låger til skabe på altaner: 
77 ja-stemmer og 178 nej-stemmer. 
Blev ikke vedtaget. 
 

c. Vinduer i gavle: 11 ja-stemmer og 244 nej-stemmer. 
Blev ikke vedtaget. 
 

d. Opgradering af Hovedsti: 22 ja-stemmer og 235 nej-
stemmer. 
Blev ikke vedtaget. 
 

John Frimann takkede herefter dirigenten for et godt ledet 
møde samt for god ro og orden. Når vi kommer nærmere reno-
veringen, vil der blive indkaldt til blokmøder for nærmere ori-
entering om projektet, og herefter blev mødet afsluttet. 
 

Brøndby den 9. juni 2009 
 

Sign. Sign. Sign. 
Jørn Winther-Jepsen John Frimann Birthe Ketterle 
Dirigent Afdelingsformand Referent 
 



22 

 
 
 
 

 

 
pr. 5. juni 2009 

Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de 
faktiske forhold, bedes man venligst meddele det på afde-
lingsbestyrelsens kontor snarest muligt. 
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Husdyr i Lunden 
Vi har i den sidste tid fået en 
del nye lejere. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, 
at man skal have tilladelse 
fra afdelingen til at have een 
firbenet ven i lejligheden. 
 
Denne tilladelse skal være 
afdelingen i hænde inden 
indflytningen/anskaffelsen. 
Man kan afhente skema om 
ansøgning af husdyr på afde-
lingskontoret - tirsdag i lige 
uger. 
 
Når det drejer sig om hund, 
så skal vi se sidste kvittering 
på, at den lovpligtige hunde-
forsikring er betalt. 
Hvis lejere der er tilmeldt, 
men har fået en ny hund, 
skal man også tilmelde den 
nye hund til afdelingen og 
forevise kvittering for forsik-
ringen. 
 
Vi skal også gøre opmærk-
som på, at der udleveres gra-
tis hundeposer, på afde-
lingskontoret og hos varme-
mesteren, og at man har 
pligt til at samle op når der 
bliver besørget stort, og at 
hunden skal føres i snor i 
Lunden. 
 

Husdyrudvalget 

 

Husk!!! 
 

Afdelingskontoret 
holder lukket i juli 
og august måned. 

 
Vi åbner igen: 
Tirsdag den 1. 

september. 
 

Vi ønsker alle en 
rigtig god og varm 

sommer. 
 
 

Afdelings-
bestyrelsen 
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(U)Hygge på altanen 
Indledningsvis vil vi gerne slå 
fast, at vi er helt enige i afde-
lingsbestyrelsens henstilling 
til, at vi alle skal tage hensyn 
til vore naboer og dermed også 
det lyd niveau som udsendes 
via stereo anlægget. 
 

Men når det er sagt må vi des-
værre konstatere, at i blok 2 er 
det ikke musikken der er det 
store problem, men i stedet 
den konstante knallert kørsel 
frem og tilbage i området, spe-
cielt i Maglelund overfor alta-
nerne. 
Allerede sidste år var vi plage-
de af denne larm og nu hvor 
forsommeren har meldt sin 
ankomst starter hele balladen 

forfra igen - med det resultat 
at vores altan i lange perioder 
er uanvendelig for almindelig 
udendørs hygge. 
 

Vi ved godt at dette intet har 
med afdelingsbestyrelsen at 
gøre, men det er da rigtig surt 
at man store dele af sommeren 
skal sidde inde for lukkede dø-
re på grund af knallert larm - 
uden mulighed for at lytte til 
naboen's dejlige musik ;-) 
 

Med venlig hilsen 
Fam. Rosenqvist 

D.1 
 
 

 
 

Altankonkurrence 
 
Vi vil igen i år traditionen tro 
holde en altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 

I slutningen af juli måned vil 
dommer-komiteen gå rundt i 
Lunden og finde de tre flot-
teste altaner, ligesom der vil 
være nogle trøstpræmier. 
 

Vi håber at mange beboere 
gør meget ud af altanen så 
det bliver en svær opgave, 
samt at der bliver flot i Lun-
den. 

Medio august vil præmie-
vinderne blive inviteret til en 
forfriskning på afdelings-
kontoret samt til uddeling af 
præmierne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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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 vist 
sig, at ikke alle helt forstår 
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-
tanen til gene for de øvrige 
beboere. 
 
 
 
 

 
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 
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 Vittigheder  
Lille Per blev spurgt: "Kan du ikke rende ned på hjørnet og 
hente noget hårpomade til mig? Og hvis de ikke har det der-
nede, 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..." 
Konen: - "Jeg kan glæde dig med, at vi snart får familieforøgel-
se."  
Manden - "Det var da vidunderligt, skat!"  
Konen: - "Ja ikke? Mor og far skal skilles, så mor flytter hjem 
til os." 
 
En mand kommer kørende i sin bil, da det pludselig blitzer fra 
en varevogn med installeret trafikkamera. 
"Hov" tænker han "Jeg kørte da kun 50." 
Han vender bilen og kører forbi igen med 45 km/t. Det blitzer 
igen. 
"Hmm, den må da være i stykker", tænker han. 
Han vender bilen og kører forbi endnu engang, denne gang 
med blot 15 km/t. Det blitzer. 
Han ryster på hovedet, griner højt af politiet, og kører hjem. 
Et par dage senere modtager han tre bøder, alle tre for at køre 
uden sele. 
 
En blondine var blevet sat til at male vejstriber 
Den første dag når hun at male 4 kilometer, og hendes chef er 
meget glad. 
Den næste dag når hun kun at male 1,6 kilometer, og chefen 
giver hende en dag mere. 3. dag når hun kun 200 meter, og 
chefen spørger hende hvorfor hun ikke har nået mere? 
”Det er fordi der er blevet så forbandet langt tilbage til span-
den.”
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Vittigheder 
 
"Det er dog skrækkelig, som unge mennesker mangler pli nu 
til dags!" erklærede en nydelig ældre herre højlydt i bussen. 
"Hvad har De at beklage Dem over? " spurgte en anden passa-
ger. "De fik jo Deres siddeplads, fordi den unge mand rejste sig 
for Dem ." 
"Ja, men se nu bare på min kone. Hun må jo stadig stå op." 
 
Det ringer på døren og manden åbner døren. 
- "Dav, jeg samler ind til et hjem for ældre kvinder", sagde da-
men. 
- "Vent et øjeblik, sagde manden 
- "De kan få min svigermor med det samme." 
 
Han sad og puslede med sin pibe, som sædvanligt, da konen 
råbte: 
- "Sidder du nu med den pibe igen? Jeg tror snart, at du elsker 
den mere end mig." 
Manden - "Den har i hvert fald den fordel at man bare kan 
skrue hovedet af den, hvis den er sur." 
 
Jens og Peter står på golfbanen. Det er deres ugentlige golfdag. 
Det er Peters tur, men han er umanerlig længe om at skyde og 
står længe og tripper og sigter. 
"Så skynd dig dog mand..." siger Jens 
"Ja, Ja...men min kone står oppe i klubhuset og kigger på, og 
jeg vil så gerne lave det perfekte skud!" 
"Glem det!" siger Jens..."Du kan umuligt ramme hende på 
denne afstand!" 
 
Konen: - "Jeg kan glæde dig med, at vi snart får familieforøgel-
se." 
Manden - "Det var da vidunderligt, skat!" 
Konen: - "Ja ikke? Mor og far skal skilles, så mor flytter hjem 
til os."  
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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 

Maj 2009 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Morten Larsen 

Daruplund 33, 3. tv. 
 

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

 

3. præmie / 20 kr. 
Kevin Christiansen 

Daruplund 35, 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 

Maj 2009 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Henny Nielsen 

Daruplund 17, 2. th. 
og 
 

1 fl. Vin:  
Meri Maj 

Daruplund 35, 1. th. 
 

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 


