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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Så blev det efterår og med det kom også efterårsferien, det vå-
de blæsende vejr og mørket. Så er det godt, at vi kan få lys i 
vores græskar og snart få julepyntet…☺ 
 
I dette nummer, fik jeg endelig sat vinderne af altankonkur-
rencen ind. Jeg beklager meget, at jeg for andet år i træk må 
mindes om det. Tak for hjælpen endnu en gang Bente☺ 
 
Rigtig god læselyst og god ferie, til dem der har det. 
 
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 

 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 

 Næste deadline: 
Onsdag den 4. november kl. 16.00 

 



 

Johns klumme 
 
Som følge af at vi skal have 
postkasser op, så skifter vi 
også til nye radiatorer. De 
har samme varmedimensio-
ner som de gamle. 
 

Vi skal også have nye op-
slagstavler, da de nye post-
kasser skal sidde der hvor 
opslagstavlerne sidder nu. 
 

Når det er klaret vil der blive 
foretaget en reparation med 
maling omkring radiatoren. 
 

Det forventes at de nye post-
kasser bliver sat op i løbet af 
november måned. Når det er 
sket, så vil vi skifte samtlige 
låse til lejlighederne, således 
at det er den samme nøgle 
der skal bruges til postkas-
sen og til lejligheden. 
 

DISPENSATION MV. 
Der findes nogle undtagelser 
fra reglen om, at dagens post 
afleveres i brevkasseanlæg-
get. Bevægelseshæmmede el-
ler handicappede har krav 
på at få post leveret til dø-
ren, hvis de ikke selv kan 
tømme deres brevkasse. 
Det er socialforvaltningen, 
der indstiller til den lokale 
postmester, om beboeren får 

 
dispensation fra de alminde-
lige regler for aflevering af 
post. 
 

Er man fyldt 65 år kan man 
efter anmodning få bragt si-
ne forsendelser til døren. Når 
anmodningen afleveres på 
posthuset, skal beboeren 
medbringe billedlegitimation 
og dokumentation for, at 
han/hun er fyldt 65 år. Når 
beboeren har fået dispensa-
tion, skal der sættes en 
mærkat på brevkassen i 
brevkasseanlægget.  Mærka-
ten bliver udleveret, når man 
får sin dispensation, og den 
skal fjernes igen ved fraflyt-
ning. 
 

Der er en omstrukturering 
omkring vores ejendoms-
funktionærer. Mogens Niel-
sen, der er varmemester for 
alle 3 afdelinger i Lejerbo 
Brøndby, bliver fremover Lo-
kalinspektør. Vores tidligere 
1. mand Jon Terkildsen er 
fratrådt, og vi har ansat Jens 
Hammer som får titel af 
varmemester. 
 

Mange hilsener 
John 
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Ups…! 
Igen i år har der været problemer med, at få altanvinderne i 
bladet. Jeg beklager meget. Det er mig der har ”sovet i ti-
men”. Her er navnene på alle vinderne, nogle måneder for-
sinket. 
 
Med venlig hilsen 
Conni 
 

Lejerbo afdeling 157 
 
Præmieuddeling for altaner – august 2009 
 
1. præmie D. 49, 1. tv. Connie & Kjeld Kracht 
 
2. præmie D. 17, 1. th. Bente & Finn Madsen 
 
3. præmie R. 6, 2. tv. Helle & Johnny Jespersen 
 
4. præmie D.47, 2. th. Glenda & Gunnar Jensen 
 
5. præmie D. 37, 3. th. Aase Ryding 
 
6. præmie D.41, 2. th. Jette & John Truesen 
 
Ærespræmie D. 5, st. Aktivitetsklubben 
  v/Ulla Thøgersen 
 
Dommerkomitéen gik gennem Lunden den 28. juli 2009 kl. 
10:00 
 
Der blev nomineret 18 altaner. 
 
Reception afholdt torsdag den 20. august 2009 kl. 19:00 på 
afdelingskontoret. 
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Renove-
ring
Vi er nu kommet så langt 
med projektet, at vi inden 
for de kommende måneder 
har et udbud om prækvali-
fikation til at få lov til at af-
give bud på udførelsen af 
renoveringsopgaven. 
 
Det er så stor en opgave, at 
det kræver at det bliver 
sendt i EU-udbud, ligesom 
vi skulle med valg af total-
rådgiver. 
 
Vi er godt i gang med at 
bygge prøvelejlighed i Re-
senlund 8 om. Den bliver 
færdig omkring starten af 
november. 
I november vil vi så holde 
nogle ”Åbne huse”, så bebo-
erne kan komme til at se, 
hvordan lejlighederne bliver 
efter renoveringen. 
 
Mange hilsener 
John 

 

Åbningstid på 
Varmemesterkontoret 
 

Det er besluttet, at der 
fra 1. oktober 2009 
ikke længere er åbent 
tirsdag aften mellem 
kl. 17:30 og 18:00. 

 

 
 

  
 
 
  Til hver en fest, 

 bli’r sangen bedst, 
 når den er skrevet 
 af Jytte. 
 

 
                 Jytte D.9 
                  43544312 
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Tv og radio efter 
31. oktober 09 
 
Da vi i Lunden modtager vi radio og tv fra YouSee, kan du 
blive ved med at se tv, som du gør nu, uden at købe nyt ud-
styr. Hos YouSee vil man fortsat sende ganske almindeligt, 
analogt YouSee Kabel-tv efter den 31. oktober 2009. Det be-
tyder, at du også efter oktober 2009 kan se dine nuværende 
tv-kanaler på samme måde, som du altid har gjort, både på 
gamle og nye fjernsyn. Du kan også fortsat se forskellige ud-
sendelser i forskellige rum på samme tid, uden brug af boks 
eller andet ekstra udstyr. 
 
Både DRs radiokanaler, lokale radiokanaler og radiokanaler 
som Radio 100 FM og Nova FM bliver sendt via det analoge 
sendenet, men dem vil du fortsat kunne lytte til efter 31. ok-
tober. Det er nemlig kun den del af signalet, som tv bliver 
sendt på, der slukkes for. Radiokanalerne bliver ikke berørt. 
 

MPEG2 eller MPEG4 
Både MPEG-2 og MPEG4 er en komprimeringsstandard til 
distribution af digitale billeder. Komprimeringen benyttes til 
at overføre digitaliseret information via et sendenet med be-
grænset båndbredde. 
 
Forskellen mellem standarderne MPEG-2 og MPEG-4 er, at 
MPEG-4 komprimerer billederne så de fylder endnu mindre 
uden mærkbar forringelse af kvaliteten.  
 
Det er politisk besluttet, at MPEG-4 skal benyttes som stan-
dard i sendenettet. Alle kanaler vil udelukkende kunne mod-
tages med en MPEG4 digital modtager. DR, DR2, DR update 
og TV2 vil, indtil 2012, fortsat blive sendt i MPEG2, men 
overgår herefter til MPEG4. 
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Ny kunst i Brøndby Strand 
Lige nu kan man glæde sig over det nye gavlmaleri i afdeling 
BB 607, som springer en i øjnene med sine glade og livlige 
farver. Det er kunstneren Aage Schmidt, der har udført male-
riet. Og formanden for BB, Aksel Borresen, har været med-
virkende til, at det blev muligt at sætte det nye maleri op. 
BB. Aksel Borresen fortæller: 
- Da Brøndby Boligselskab holdt 40 års jubilæum blev det 
blandt andet fejret ved at udsmykke afdeling BB 607 i 
Brøndby Strand med et gavlmaleri. Men efterhånden var det 
så slidt af vind og vejr at det ikke kunne repareres. Derfor 
undersøgte vi mulighederne for at få et helt nyt gavlmaleri. 
BB afd. 607 kunne afse et mindre beløb og BB besluttede så 
at donere resten. Vi glæder os, hver gang vi kan gøre en bo-
ligafdeling indbydende med et stykke kunst og bagefter er det 
så op til afdelingen at holde det ved lige. Vi har valgt kunst-
neren Aage Schmidt, fordi han har udsmykket en stor del af 
gavlene på Nygårds Plads, hvor Brøndby Boligselskab, der i 
daglig tale kaldes BB, holder til huse. Her har gavlmalerierne 
altid været til glæde for både beboere og forbipasserende. 
 

I T 13s grønne kiler er der 
kommet en helt ny dyre-
bestand af vilde dyr som 
krokodiller, slanger og en 
hel skildpaddefamilie. I 
den ene grønne kile stod 
der i forvejen en smukt 
udskåret træskulptur, der 
forestiller en seng. Det er 
samme kunstner, Bogdan, der har lavet de vilde dyr. For 
nogle år siden var han en slags huskunstner for T13, blandt 
andet lavede han en træskulptur sammen med børnene i det 
daværende aktivitetshus Tranen. Skulpturen skal forestille 
en trane, og den står nu i Café 13. Nu kan alle glæde sig over 
Bogdans egne dyreskulpturer i en træsort, hvis farve gløder 
mod de grønne græsplæner.
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Pressemeddelelse 
Jazz i oktober  

 

Jazz/Matinè på Kilden i Brøndbyøster 
 

Søndag den 11. oktober 2009, kl. 14.oo – 17.oo 
spiller 

 

 Hot Spot Banana Band 
 

Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage og lidt koldt til 
ganen. 
Orkesteret består af 4 musikere på klarinet/barytonsax/vokal, gui-
tar/vokal, kontrabas/vokal og trommer/vokal. 
 

Fredag den 23. oktober 2009  i Rheumhus, Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand 

Her spiller: 
Björn Ingelstam Band fra Sverige 

 
Der er middag kl. 18.oo og kl. 20.oo spilles der. 
 

Orkesteret består af 5 musikere med unge Björn, som spillede i Papa 
Bues orkester i 2003. 
Husk at købe spisebilletter hos kasserer eller formand. Se i øvrigt 
www.brondbyjazzklub.dk eller tlf.bog. 
 

Søndag den 25. oktober 2009 kl. 19.00 – 21.00 
Spillested: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand 

 

Her spiller Scandinavian Rhytm Boys m/Joe Muranyi, som vi sidste år 
oplevede på Kilden i Brøndbyøster. 
Billetter bestilles og købes på Brøndby kommunes nyoprettede ”billet-
luge” www.brondbybilletten,dk     Billetpris kr. 120,00.    
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Affald i gavlen og kældergangene 
Det er snart mange år siden at vi afskaffede 
skralderummene. 
 

MEN der bliver stadig hensat meget skrald i gav-
lene og i kældergangene. 
 

Beboerne har pligt til at sørge for, at storskrald 
bliver bragt til vores containerplads. 

 

 
Fra den 29. september er der Jobguide i Café 13 hver tirsdag 
fra kl. 14-16. Alle er velkomne. 
 
Hvilken uddannelse kunne jeg tænke mig og hvordan kommer 
jeg i gang?  
Hvilket job vil jeg gerne have? 
Hvilket job kan jeg få lige nu? 
Hvordan søger jeg job på Internettet? 
Hvordan skriver jeg ansøgninger og laver cv? 
 
Hvis du går og spekulerer over disse ting, så kan du få råd og 
vejledning hver tirsdag kl. 14-16 hos Jobguiden i Café 13, Ki-
sumparken 2.  
 
Jobguiden er en del af projektet Forældre og Samfund, som er 
oprettet af NetværksKontoret i samarbejde med Vestegnenes 
Sprog- og Kompetencecenter. Projektet er et kursusforløb, der 
vil øge kendskabet til lokalområdet, børn og ungeområdet, 
samt uddannelse og job. Vil du vide mere, så kontakt beboer-
rådgiver Mette Holck, NetværksKontoret, 
tlf. 43 54 22 75, mail: mho@bo-vest.dk 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

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

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

Held og 
lykke 
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Voksenopgave 

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

 
Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdag 
den 4. november klokken 16:00. 
 
 

  
Navn: __________________________Adresse:___________________

 Held og  
lykke 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 

Næste gang er: Torsdag den 29. oktober 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding, samt køb af spisebilletter, 
skal ske senest: 

 

mandag den 26. oktober 
hos: 

Beboerrådgiver Mette Holck på 
NetværksKontoret, Kisumparken 2, 

 

Tlf.: 43 54 22 75 eller 60 35 46 92 

 

Lundens renovering 
Der er nu lagt billeder af prøvelejligheden på vores 
hjemmeside – før og under ombygningen 
Læs mere om renoveringen på Lundens hjemmeside: 

www.lundens.net se under renovering 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 8/2008 

Mandag den 31. august 2009 
 

Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen, Ken-
neth Due, Søren Jensen, Mogens Nielsen og Birthe Ket-
terle. 

Afbud: Lilian Andersen (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 underskrevet. 
  

Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1. okt. 08 – 15. aug. 09: Blev gennemgå-

et og fundet fornuftig. 
2-2 Finansiering af IT-kabler: Gælden er betalt med udgangen 

af nov. 2011. 
  

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 9. juni 2009: Blev gennemgået af Preben. 
3-2 Kontorvagt den 22. juni 2009 blev gennemgået af Kenneth. 
3-3 Sager fra Akut-telefonen. Der har været 4 opringninger si-

den sidste bestyrelsesmøde (ca. 3 måneder). 
 Heriblandt: Utæt kloak ved Daruplund 43. 
 Ulåst lejlighed i Resenlund. Vi har ikke nøgler til folks lej-

ligheder. 
 Hoveddør gået i baglås ved blok 4. Skilt opsat til næste 

morgen. 
 Stoppet kloak ved blok 7. 
3-4 Spørgeskema, fraflytning: 9 skemaer er returneret.  
 Stort set tilfredshed med aktiviteter, funktionærer og be-

styrelse. 
 Lidt påtale over de grønne områder, gamle køkkener og ba-

derum. Ligeledes klager over knallertkørsel.
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 Nogle flytninger på grund af for store lejligheder, kommen-
de huslejestigninger og trapper (dårligt gående). 

  

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Digitalt TV-signal i Lunden. Brev fra YouSee blev taget til 

efterretning. 
4-2 Nyhedsbrev fra YouSee blev taget til efterretning. 
4-3 Internet-problemer i Lunden i nattetimerne grundet, at 

nogle brugere sender meget store pakker af sted eller 
downloader film. Problemet er løst. 

4-4 Orientering fra Dansk Kabel TV om sammenlægning af A+ 
med Dansk Kabel TV. 

4-5 Dansk Kabel TV’s informationsmøde den 7. oktober 2009 i 
Køge. 

 Preben, Birthe, Søren og John deltager. 
4-6 Møde med Aplus tirsdag den 1. september 2009. 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Kontorvagter i efteråret blev fordelt. 
5-2 Altankonkurrencen. Reception den 20. august, hvor præ-

mier blev afleveret. 
5-3 Tur til BonBonLand den 22. August 2009 blev traditions-

mæssigt afholdt. Der deltog i alt 208 personer fra de 3 Le-
jerbo-afdelinger i Brøndby heraf 104 fra Lunden. 

5-4 Indflyttermøde den 8. september 2009. 30 familier ind-
budt. Birthe, Preben, Søren og John deltager. 

5-5 Afd. 90 – 50 års jubilæum blev afholdt den 15. august. 
5-6 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo den 12/5-09. 
5-6 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo den 23/6-09. 
5-7 KÅS-tal for Lunden over beboere, deres alder, oprindelse 

m.m. 
5-8 Kurser i efteråret 2009. Opdateret kursusoversigt forelå. 
5-9 Referat fra De 9 møde den 29. juni 2009 omhandlede bl.a. 

naboskabsundersøgelsen. Resultatet tegner generelt et po-
sitivt billede. 

5-10 Referat fra De 9 møde den 10. aug. 2009. Naboskabsun-
dersøgelsens forskellige forslag blev drøftet. Nogle forslag 
vil indebære huslejestigninger, og nogle
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vil komme ind under ”Herfra og videre”. Man kan bruge til-
bud og faciliteter på tværs af afdelingerne, hvilket er væ-
sentligt at informere om i afdelingerne. 

5-11 Referat fra Børnenes Rejsebureau 12/8-09. 
 Der havde været 44 deltagere på koloniopholdet, og turen 

til Sommerland Sjælland var en succes. Det oplyses frem-
over, at bedsteforældre med deres børnebørn er velkomne. 

 Tur til BonBonLand søndag den 27. september annonceres 
i Esplanaden, Lundexpressen og evt. i opgangene. 

 Fisketur til Helsingør den 11. oktober 2009.  
 Eventuelt teatertur til København november/december. 
 Tur til Planetarium den 7. marts 2010. 
 Forårstur til GEO Center Møns Klint og skovtur til Møns 

Klint Camping, som benyttes gratis. Bus bestilles. 
 Evt. sommertur til Knuthenborg Safaripark i starten af 

sommerferien 2010. 
 Børnenes Rejsebureau ønsker at arrangere børneoptog + 

Info bod under Kultur Weekenden, og ønsker at indgå et 
samarbejde med Cafe 13 om tøjbyttedage. 

 Der benyttes så vidt muligt offentlige transportmidler for at 
holde udgifterne nede. 

5-12 Nyhedsbrev 2/2009 fra NetværksKontoret forelå til oriente-
ring. Det kan hentes på www.broendbynettet.dk 

5-13 Naboskabsundersøgelse i Brøndby Strand. Invitation til 
den 19.8.2009 forelå. 

5-14 Indbydelse til Visionsseminar den 17/9 . Forberedelseskort 
blev gennemgået. Seminaret skal udstikke retningslinjerne 
for ”Herfra og videre” et år frem. 

5-15 Nye medarbejdere på Netværkskontoret. Der er blevet an-
sat 2 nye medarbejdere på Netværkskontoret. 

5-16 Udfordringer i det lokale boligpolitiske arbejde. BL oriente-
rer. 

5-17 Forslag til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring indtil 
16. september 2009. 

5-18 Helhedsplan for Brøndby strand Centrum er endelig vedta-
get og kan ses på kommunens hjemmeside. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Ekstraordinært afd.møde om renovering. Referat forelå til 

orientering. 
6-2 Byggeudvalgsmøde den 22. Sep. 2009. Billeder af de nye 

facader vil komme på BeboerTV. Prøvelejlighed i Resenlund 
8 vil være under ombygning fra den 1. september til den 
30.10.09. 

 Den vil blive genudlejet fra den 1. januar 2010. Der vil bli-
ve sendt en opdatering af renoveringen til udlejningskonto-
ret. 

6-3 Varmepenge 2008-2009 er noget forsinket, men vil blive 
uddelt tirsdag den 1. september til regulering af huslejen 
pr. 1. oktober 2009. Der er atter penge tilbage, lidt over 12 
kr. pr. m2. 

6-4 Opslagstavler i opgangene. Det blev efter eftersyn besluttet, 
at de sættes på væggen ved siden af trapperum. 

6-5 Maling af opgange sættes i bero til efter renoveringen. 
6-6 Åbningstid tirsdag aften på varmemesterkontoret. Da der 

kun kommer ganske få mennesker tirsdag aften, blev det 
besluttet at holde lukket. Det vil blive kundgjort i Lundex-
pressen samt på BeboerTV. 

6-7 Nedtagning af radiator i køkken kan nedtages efter ansøg-
ning. 

6-8 Takster for år 2010 er vejledende på takstblade. Renovati-
onen falder en smule og vand- og afledningspriser forbliver 
uændrede. 

6-9 Forvaltningsgruppen StorKøbenhavn. Ny forvaltningskon-
sulent er ansat. 

6-10 Prøveopstilling på køkkenskabe på Afdelingskontoret. Vi 
besluttede at kontakte Vordingborg-køkkener. 

6-11 Rensning af ventilationskanaler er færdiggjort. Det sættes 
på vedligeholdelsesskemaet at få renset med 5-6 års mel-
lemrum. 

6-12 AQUA Miljø Vandbehandlingssystem er prøveopsat i blok 6 
og 11. 2 forskellige systemer. Der har ikke været reparatio-
ner af toiletterne siden opsætningen i blok 6. Forsøgsperi-
oden kører indtil renoveringen. 
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Pkt. 7 Klager 
7-1 Lejemål i blok. Sagen er hos advokat. 
7-2 Lejemål i en blok har fået en kraftig henstilling fra Lejerbo 

om at overholde Husordenen. Ved yderligere overtrædelser 
vil sagen gå til Beboerklagenævnet. 

7-3 Kortlæser i vaskeriet gik desværre i stykker i juli måned, og 
kunne først repareres dagen efter til stor gene for de bebo-
ere, der skulle benytte vaskeriet. Døren var blevet holdt 
åben med et opslag om ikke at smække den, hvilket des-
værre ikke blev overholdt. 

7-4 Knallert ved blok 5 bipper til stor gene for beboerne. Knal-
lertens ejer tilskrives. 

7-5 Klage over Ældre-Cafeen er behandlet og givet videre til 
orientering for Ældrecafeens formand. Svar til klager. 

  

Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ingen. 
 

 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vittigheder 
En bugtaler optræder med en lille dukke på knæet. Og dukken 
kommer med den ene københavnerhistorie efter den anden. Til 
sidst bliver det for meget for en københavner, og han råber: 
- Vi københavnere er slet ikke så dumme, din idiot! 
- Ok, siger bugtaleren, men det er jo heller ikke så alvorligt 
ment. Det er jo kun for sjov. 
- Hold din mund. Det er ikke dig, jeg taler til. Det er til ham 
den lille fyr, du har på skødet! 
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Vittigheder 
 
"Gå ned og hent mig en six pack, kvinde!" Sagde manden med 
en vis stolthed i stemmen og hans kone hentede ham 6 øl. 
Næste dag gentog manden ordren og nu havde konen pludselig 
fået nok. "Hent dine egne øl, dit svin!" sagde konen. 
"Hvis jeg skal hente mine egne øl! Ser du mig ikke i 3 dage!" 
sagde manden. 
1. dag så konen ikke manden. 
2. dag så konen heller ikke manden. 
3. dag begyndte hun at se lidt med det ene øje... 
 
Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede sig.  
Så sagde han til sin kone: 
- Elskede, synes du, jeg er for tyk? 
Hvorefter hans kone svarede: 
- Lad mig sige det sådan, at hvis du var et badedyr, så ville jeg 
holde op med at puste nu. 
 
"Sikken en flot bluse du har på. Hvornår har du fået den?" 
- "Den fik jeg da jeg fyldte 30." 
- "Er du gal - den holder sig godt!" 
 
En kvinde spørger sin mand om penge til en plastik-operation 
- hun vil have sine bryster gjort større. - Det er slet ikke nød-
vendigt, siger manden. Du skal bare gnide dig mellem bryster-
ne med toiletpapir - hver dag. - Hvad i alverden skulle det dog 
gøre godt for, det kan da umuligt virke?? 
 - Det har da ellers virket på dine baller. 
 
En mand kommer ind på et hotel i Berlin og spørger om værel-
sespriserne. "På første sal er prisen 60 mark, siger portieren, 
på 2. sal 50 mark og på 3. sal 40 mark." "Tak", siger manden 
og gør mine til at gå igen. "Vore priser er måske for høje?", 
spørger portieren en smule syrligt. "Slet ikke", svarer manden, 
"Deres hotel er for lavt." 
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Vittigheder 
 
Fru Larsen kom hjem fra skønhedssalonen og præsenterede 
en pæn stor regning for sin mand. Han kiggede bistert op og 
ned af hende, hvorefter han sagde: 
- "Nå, forlanger de nu, at man betaler forud!" 
 
Manden: - "Jeg kan ikke forstå, hvorfor du går med bh. Du har 
jo ingenting til at fylde den ud med." 
Konen: - "Du går sgu' da også med underbukser." 
 
Telefonen ringer hos lægen: 
- Hallo, det er doktor Hansen. 
- Ja, goddag det er hr. Sørensen. Min kones kæbe er gået af 
led, så hun kan ikke tale. Har De en tid i næste måned, eller 
måske senere...? 
 
"Frøken Hansen, sikke et smil De har! Skal vi ikke lave en af-
tale med det samme?" 
"Ih, De er vel nok en charmetrold." 
"Nej, jeg er tandlæge...". 
 
2 patienter skulle udskrives fra anstalten, men først skulle de 
forbi overlægen for et sidste tjek. Den første patient kommer 
ind til overlægen, der spørger: - Hvad vil der ske hvis jeg prik-
ker øjnene ud på dig? 
Jah, svarede patienten,- så kan jeg ikke se! 
Det er jo rigtigt, så må du godt komme ud, sagde overlægen. 
På vej ud siger den første patient til den anden: - Du skal bare 
svare at du ikke kan se. Den anden patient kommer ind til 
overlægen der spørger: 
Hvad vil der ske, hvis jeg skærer ørene af dig? - Så kan jeg ik-
ke se! svarer patienten. - Hvorfor kan du ikke se? Spørger 
overlægen. - Nej, for så falder hatten ned i øjnene. 
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Vittigheder 
 
En gammel herre havde haft problemer med hørelsen i flere år. 
Han gik til lægen, og lægen gav ham 
et høreapparat, så han fik sin hørelse tilbage. En måned efter 
kom den gamle mand igen op til lægen 
og lægen sagde: "Din hørelse er perfekt. Din familie må virkelig 
være glade." Til dette svarede den 
gamle mand "Åhh, nej jeg har såmænd ikke fortalt min familie 
noget endnu. Jeg sidder bare og lytter 
til deres samtaler. Jeg har indtil videre ændret mit testamente 
3 gange." 
 
En mand kommer op til lægen og beklager sig: "Min kone har 
problemer med hørelsen." 
Lægen: "Hvor slemt er det?" 
Manden: "Jeg har ingen anelse. Hun kan bare ikke høre mig." 
Lægen: "Så må du teste hende. Stil dig 10 meter fra hende og 
spørg om et eller andet. Hvis hun ikke 
hører dig, så gå lidt tættere på og gentag spørgsmålet. Sådan 
bliver du ved indtil hun kan høre dig. 
Så ved vi hvor slemt det er." Da manden kommer hjem ser han 
at konen står og hakker grøntsager til aftensmad. Han stiller 
sig 10 meter fra hende og siger: "Hvad skal vi have at spise?" 
Intet svar. Fra 7 meters afstand heller intet svar. Fra 5 meters 
afstand, stadig intet svar. Til sidst står han helt op ad hende 
og spørger igen: "Hvad skal vi have at spise?" Hun vender sig 
om og råber: "For FJERDE gang, OKSEMØRBRAD!" 
 
En mand kommer kørende, da det pludselig blitzer. Hov, tæn-
ker han, jeg kørte da kun 50 ?? Han vender bilen og kører for-
bi med 45 Km/t. Det blitzer. Hmm, den må da være i stykker, 
tænker han. Han vender bilen og kører igen forbi, denne gang 
med 15 km/t. Det blitzer. Han griner højt af politiet og kører 
hjem. Et par dage senere modtager han tre bøder, alle tre for 
at køre uden sele. 
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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: 157cafeen@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 

September 2009 
�������������� 

Månedens heldige vindere 
blev: 

 

1. præmie / 50 kr. 
Jonas K. Adamsen 

Daruplund 65, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Melanie Bærtelsen 

Resenlund 10, 3. th.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Marcus 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 

September 2009 
���������������� 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Hanne Ilsvard 

Resenlund 8, 1. th. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Inger Nedergaard 

Daruplund 67, 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 

Lokalinspektør 
Mogens Nielsen 

 
Kontor ved vaskeriet: 

Resenlund 18 
 
 

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 
Finn Andersen 
D. 37 

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. 
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Bud: William Rebien Mortensen, Resenlund 10 
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Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navn 
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Lejerbo Afdeling 157 
Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand 

Telefon 43 53 99 53  •  Fax 43 53 59 51  •  Giro 397-7706 
Mail: lunden@lundens.net 

Hjemmeside: www.lundens.net 
 

Akut telefon: 60 63 99 53 
 

Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.th 
mobil 42 54 00 30 • Mail: formand@lundens.net 

Kasserer: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.th 
mobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.net 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv 

------------------------------------------------------------------------ 
Lokalinspektør: Mogens Nielsen 

Kontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Fax 43 53 59 51 

Mail: varmemesteren@lundens.net 


