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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 
 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Endnu en kold måned, som bare skal overstås. 
Der bliver holdt tøndeslagning på Langbjergskolen, søndag 
den 14. februar kl. 10. Er du en af de uheldige der glemte at 
købe billet, så kontakt undertegnede senest søndag den 7. på 
tlf.: 43546782 
 

Voksenopgaven var svær, for kun 2 havde afleveret løsning og 
de var heldigvis rigtige☺ Opgaven bliver lettere med dette 
nummer, håber jeg. 
 
Tak for de løsninger der kom, vittigheder, mm., samt jeres ind-
læg/annoncer. 
 

Rigtig god læselyst.  
 

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 3. marts kl. 16.00 

 



 

Johns klumme  
Vi har nu været i gennem en 
EU-licitation om prækvalifi-
kation til at afgive tilbud på 
entreprisen – altså selve ud-
førelsen og renoveringen. 
Der var 21 firmaet der øn-
skede at give tilbud på reno-
veringen. Efter en gennem-
gang af forskellige parame-
ter, så blev 7 firmaer valgt. 
 

Indgangspartiet i Resenlund 
8 er nu blevet renoveret. Der 
har været noget utilfredshed 
med de tidsmæssige ram-
mer, og det er blevet påtalt 
overfor vores totalrådgiver. 
 

Her den 1. januar 2010 kom 
der nye boliglove med diver-
se bekendtgørelser. Der er 
som sådan ikke de store 
ændringer, men man har 
samlet paragrafferne på en 
anden måde. 
Fremover så skal afdelings-
bestyrelsen bekendtgøre bå-
de dagsorden og referater for 
beboerne. Vi gør det allerede 
nu med referater. På først-
kommende afdelingsmøde 
skal vi også tage stilling til 
vedligeholdelsesordningen. 
Her vil afdelingsbestyrelsen 
foreslå, at vi fortsætter med 
A-ordningen. 
Vores ”blå mand” Dan Wiin-

blad har 25 års jubilæum 
den 1. april 2010. Der vil i 
den anledning blive holdt en 
reception – herom mere i 
næste nr. 
 

Vores forvaltningskonsulent 
Mariane Toft Poulsen er ble-
vet konstitueret forretnings-
fører på Lejerbos kontor i 
Holbæk. Desværre mister vi 
en meget dygtig forvaltnings-
konsulent og god samar-
bejdspartner. Jeg vil ønske 
Mariane held og lykke i det 
nye job. 
 

Som de fleste beboere er be-
kendt, så afgår jeg som for-
mand på det kommende af-
delingsmøde. Men afdelings-
bestyrelsen har været i kon-
takt med nogle emner. 
Afdelingsbestyrelsen vil ind-
stille Tommy Mortensen som 
ny afdelingsformand. Tommy 
har været formand for beboer-
gruppen i forbindelse med for-
arbejdet med renoveringen. 
Men hvis der er nogen der er 
interesseret, så kan man stille 
op på afdelingsmødet. Vi har 
ordinært afdelingsmøde 
den 9. marts. 
 
Mange hilsener 
John 
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Læserbreve 
Jeg vil gerne sende mine 
største roser til de hårdt ar-
bejdene sneryddere vi har i 
foreningen. 
 
Jeg har sjældent oplevet en 
så effektiv snerydning. Sne-
en når dårligt at lægge sig 
før de er ude med maskiner-
ne. 
 
Jeg har ikke haft problemer 
med at komme ud om mor-
genen for at komme på ar-
bejde, for der er allerede 
ryddet og når jeg kommer 
hjem igen er parkeringsplad-
serne også ryddet. Fanta-
stisk arbejde!!! Jeg har 
snakket med andre om dette 
og de har det som jeg. 
 
Stort TAK fra mig og andre 
er jeg sikker på 
 

Anette Scharstein 
D. 63 

 
 

 
Jeg har nu i 8 dage haft ”fe-
riehund” og jeg har opdaget 
hvor meget der mangler et 
sted hvor hunde kan få lov 
til at løbe løse omkring og le-
ge med hinanden. Vil det ik-
ke være en oplagt ting at få 

etableret, når nu Lunden 
skal renoveres. Der må da 
være plads evt. i Esplanade-
bunden som kan hegnes ind 
til formålet. Der skal selvføl-
gelig stadig ryddes op efter 
egen hund, ligesom hunde 
med aggressiv adfærd ikke 
må være i hundeparken. 
 

Med venlig hilsen 
Hanne Knakkegaard 

D. 19 
 
 
 

Svar 
Hej Hanne Knakkegaard 
 
Jeg er ikke tilhænger af, at vi 
laver en ”hundepark” i Lun-
den. Du skriver at der evt. er 
plads i Esplanadebunden, og 
det er der måske også, men 
det er Brøndby Kommunes 
område. Mange går ud i om-
rådet bag Fjernvarmen og 
der er der store muligheder 
for at en hund kan løbe løs. 
 
Når du nu har haft en ”ferie-
hund” i 8 dage, så går jeg ud 
fra, at du også har søgt om 
tilladelse jf. husordenen. 
 

Med venlig hilsen 
John Frimann 
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TIL SALG: 
Fastelavnsdragt 
Heksedragt m/kost str. 140 cm. kr. 50,00. 
Ring 43 54 98 02 
Mvh. Jeanette 
 

 
 

Akut-telefonen 
Vores akuttelefon fungerer fornuftigt. Den er åben for beboer-
ne uden for ejendomsfunktionærernes normale arbejdstid, og 
den bliver tændt omkring kl. 16:00 og slukket for natten ca. 
kl.23:00. 
 

Hvis der er et problem i dagtimerne 
uden for kontortiden, så læg en besked 
på varmemesterens telefonsvarer: 
 
43 73 99 82. 
 
Den bliver aflyttet flere gange om da-
gen. 
 
Der er en del der har udeladt eller hemmeligt telefonnummer. 
Når man ringer til vores Akut-telefon så er der nogle gange 
man ikke lige har mulighed for at tage telefonen. Det betyder, 
at vi ikke har mulighed for at ringe tilbage. Vi opfordrer derfor 
alle, der ringer til akuttelefonen, om at ringe med oplyst tele-
fonnr. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
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Jazz i februar  
Jazz/Matinè på Kilden i Brøndbyøster 

 

Søndag den 7. februar 2009, kl. 14.oo – 17.oo 
spiller 

 
 

Red Light Roosters m. Nina D. 
Der er gratis adgang og mulighed for køb af lagkage, drikkevarer m.m. 

 
Fredag den 19. februar 2010  i Rheumhus, Albjergparken 

4, 2660 Brøndby Strand 
Her spiller: 

 
 

Jazz Five 
Der er middag kl. 18.oo, og kl. 20.oo spilles der. 
 
Orkesteret består af 5 unge musikere. 
Husk at købe spisebilletter hos kassereren.  
Se i øvrigt www.brondbyjazzklub.dk eller tlf.bog. 
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Afdelingsbestyrelsen  Lejerbo Afdeling 157 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 
 Telefon 43 53 99 53  Fax 43 53 59 51 
 Mail: lunden@lundens.net  www.lundens.net 
________________________________________________________________________________________ 

 
1. februar 2010 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 18:30 

Langbjergskolen, Teatersalen. 
 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 
3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 
 
4. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2008 – 30. september 2009 
 
5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2010 – 30. september 2011 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: 

 a. Formand: John Frimann 
  Bestyrelsesmedlem: Preben Chr. Hansen 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen 

 b. Bestyrelsessuppleant: Søren Jensen 
  Bestyrelsessuppleant: Lilian Andersen 
 
8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år: 

 a. Revisorer: Martin Saabye Jensen 
   Jette Truesen 

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen 
 
9. Eventuelt 
 

Evt. forslag skal være afdelingsbestyrelsen (afdelingskontoret), Daruplund 29, st. 
i hænde senest tirsdag den 23. februar 2010 kl. 24:00. 

 
 Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
 p.b.v. John Frimann 
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Kom i teatret og Planetarium 
med Børnenes Rejsebureau  
 

Søndag den 21. februar 
klokken 15.00 er der børne-
teater i Rheumhus, Albjerg-
parken 4. Teatret Nocando 
spiller forestillingen Sneens 
stemme. Forestillingen hen-
vender sig primært til børn i 
alderen 5-10 år.  
 

Sneens stemme fortæller hi-
storien om den grønlandske 
dreng, Kaapi, der begiver sig 
ud for at finde Sneens sjæl og 
overtale den til ikke at give op. 
Forestillingen tager publikum 
med på en rejse, hvor sanser-
ne bliver pirret, og publikums 
egen fantasi leger med. 
 

På sin rejse ind over ind-
landsisen oplever Kaapi sider 
af Grønland, som han aldrig 
før har set, og han møder 
væsner og dyr, som lærer 
ham nye måder at se, høre og 
mærke verden på. Kaapis op-
dagelse af naturen er en cen-
tral del af fortællingen, og 
iscenesættelsen bestræber sig 
på at give publikum samme 
oplevelse, som Kaapi har. 
 

Du kan købe billetter til fore-
stillingen ved indgangen en 
halv time før forestillingen el-

ler ved at henvende dig til 
NetværksKontoret på 43 54 
22 75. Prisen er 20 kr. pr 
person. 
 

FLY ME TO THE MOON 3D 
film i Planetarium den 7. mar. 
 

I 1969 tog tre astronauter ud 
på en rejse til et sted, hvor 
ingen før havde været: Må-
nen. I dag, 40 år efter kan 
du og din familie komme 
med på turen sammen med 
Børnenes Rejsebureau.  
 

FLY ME TO THE MOON 
handler om tre unge rumin-
teresserede fluer, der får de-
res livs rejse, da det lykke-
des dem at komme ombord 
på Apollo 11-rumskibet. 
Filmen kombinerer den hi-
storisk autentiske mission 
med oplevelserne for de tre 
unge fluer og deres familier 
både før, under og efter den 
historiske månelanding. 
 

Hvis du vil med kan du bestil-
le billetter til 30 kr. på Net-
værksKontoret på 4354 2275  
 

Vi mødes på Brøndby Strand 
Station søndag den 7. marts 
kl. 11.20 og tager toget til 
Planetarium. 
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Esplanaden er kommet på 
den lokale hjemmeside 
www.broendbynettet.dk 
 
Esplanaden begynder det 
nye år med at udkomme på 
den lokale hjemmeside 
www.broendbynettet.dk. På 
forsiden til venstre kan du 
klikke dig ind på Esplanaden 
og finde de gamle numre af 
bladet tilbage til 1999. 
 
Esplanaden har altid fulgt 
med i store og små begiven-
heder i Brøndby Strand. De 
gamle numre af Esplanaden 
er minder om ti år af Brønd-
by Strands historie. 
 
De nye numre af Esplanaden 
vil blive lagt ind på hjemme-
siden når de udkommer. 
 
Klumme: 
www.broendbynettet.dk er 
en hjemmeside for hele 
Brøndby. Men i praksis 
kommer brugerne mest fra 
Brøndby Strand. Udover 
Esplanaden finder du mange 
vigtige informationer fra hele 
Brøndby Strand. Her er in-
formationer om 
 

- Boligafdelingerne 
- De 9 og NetværksKonto-

ret 
 

- Aktiviteter under De 9 
- Børnenes Rejsebureau  
- Aktivitetshusene  
- Antenneforeningen  
- Foreninger og klubber i 

Brøndby Strand  
 
Klumme:  

- Hjemmesiden admini-
streres af Foreningen 
Brøndby Hjemmeside, 
og alt arbejde udføres af 
frivillige.  
 

- Hver bruger er ansvarlig 
for at redigere og opda-
tere sin side, derfor er 
der stor forskellighed i 
indholdet på de forskel-
lige sider.  

 
Klumme: 

- Er du en forening eller 
klub, som gerne vil op-
tages på hjemme-siden, 
kan du henvende dig til 
formanden for hjemme-
siden: 
 

- Ib Thomsen: kon-
takt@broendbynettet.dk
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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 afleveres til Redaktionen, afdelingskontoret, Da-
ruplund 29, st. senest den 3. marts 2010. 
 
 

Navn: ____________________________________Adr.:_____________
 

God for-
nøjelse 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

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

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

Held og 
lykke 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Næste gang er: Torsdag den 25. februar 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

søndag den 21. februar 
til: 

Charlotte Hansen, tlf.: 60 43 18 31 
Mail: charlottehansen72@sol.dk 

eller 
 

Conni Sparlund, tlf.: 50 54 67 82 
Mail: cs@lundens.net 

 

Vi har åbnet en gruppe på Facebook, hvor du også kan følge 
med. Den hedder: Enliges spiseklub, Café 13 

Kig forbi 
 

Mange hilsener 
Conni 

 
 
 
 
 

Vittighed 
Uheldig Uheldige Hansen ringede rasende til sin underbo 
klokken 3 om natten: - Få så den hund til at holde kæft! den 
har gøet i flere timer, så det er umuligt at sove! Hvorefter han 
knaldede røret på. Næste nat på samme tid ringede Hansens 
telefon: - Det er din underbo... - Hvad vil du, siger Hansen 
søvndrukkent. Underboen: - Åh, jeg vil såmænd bare fortælle 
dig, at vi slet ikke har hund... 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 1/2010 

Tirsdag den 5. januar 2010 
 
 
il 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 underskre-

vet. 
 
Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Budgetkontrol for 1. oktober 2009 – 30. september 

2010 blev gennemgået. Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 8. december 2009 blev gennemgået af 

John. 
3-2 Kontorvagt den 22. december 2010 blev gennemgået af 

John. 
3-3 Kommende kontorvagter blev fordelt ind til 1. april. 
3-4 Sager fra Akut-telefonen: Utilfredshed med de nye låse. 
 Tyveri 2 gange hos købmanden. 
 Sprunget vandrør i blok 2. 
 Utæt køkkenvask i blok 11. 
3-5 Spørgeskemaer for 3 lejemål returneret. Generel til-

fredshed med både funktionærer og bestyrelse. 2 flyt-
ninger begrundet med, at beboerne ville flytte nærmere 



14 

deres børn og den anden ville have en mindre lejlighed, 
hvor der var elevator. 1 intern flytning. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Opgradering af computer på Afdelingskontoret. Der er 

sat kode på. 
4-2 Vores fællesantenneanlæg gennemgås af lokalinspek-

tør. Data- og tlf.anlæg checkes. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Julealtankonkurrence. 3 altaner blev præmieret. Kan 

læses i Lundexpressen. 
5-2 Referat fra Lejerbo Brøndby’s Organisationsbestyrel-

sesmøde den 26.11.2009 blev taget til efterretning. 
5-3 Referat fra Lejerbo’s Hovedbestyrelsesmøde af 5. no-

vember 09 blev taget til efterretning. 
5-4 Referat fra Ældrecafeens generalforsamling. Ny sup-

pleant. 
5-5 Valg til Miljørepræsentantskabet: Preben og Birthe. 
5-6 Kurser hos Lejerbo. Kursusoversigt for 2010. 
5-7 Nyhedsbrev nr. 4 fra ”Herfra og videre”. 
5-8 Referat fra ”De 9” møde den 14. december 2009 blev 

taget til efterretning. 
5-9 Invitation til Weekendkonference den 6. og 7. marts 

2010 i Helsingør. 
5-10 Ny styringsreform pr. 1. januar 2010 er baseret på mål- 

og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisatio-
ner. 

5-11 Skudepisode ved Brøndby Strand Centrum mellem un-
ge fra Avedøre og Brøndby. Konflikten var en kæreste-
konflikt. 

5-12 Julekort fra KHS arkitekter as, Organisationsformand 
og Afdelingsbestyrelsen i Gildhøj. 
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Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde den 9. marts. Indkaldelsen blev gen-

nemgået og opgaver fordelt. 
6-2 Renovering. Herunder: 
 Bemærkninger til prøvelejligheden. 
 Prækvalifikation af entreprenør. 
 Indgangsparti ved Resenlund 8. 
 Postkasser og porttelefoner. 
 Punkterne var gennemgået med arkitekter og ingeniø-

rer. Kommentarerne fra dem til de enkelte punkter vil 
være for omfattende at gengive i referatet. 

 Der er gennemført en prækvalifikation om entreprenø-
rer til byggeprocessen. Vi får en indstilling fra vores 
rådgivere, og den skal bestyrelsen tage stilling til. 

 Klage fra beboer i opgangen med prøvelejligheden over 
indgangspartiet. John vil tale med entreprenøren. 

 Brev fra beboer vedr. brevsprække i hoveddør samt an-
bringelse af porttelefon. John har svaret beboeren. 

6-3 Grønne områder/sandkasser. Vi beder landskabsarki-
tekten om en opdateret liste over sandkasser m.m. 

6-4 Fastelavn den 14. februar. Billetsalg den 2. og 6. febru-
ar. Se Lundexpressen. 

6-5 Chikaner på Hovedstien. Der har været møde med vej-
ingeniøren om mulige løsninger for at minimere den 
generende knallerttrafik på Hovedstien. Det tages op 
som et forslag til Afdelingsmødet. 

6-6 Henvendelse fra Ældre Cafeen. Medlemmerne er util-
fredse med, at vi ikke besvarer deres mails. Deres hen-
vendelse kom for sent til at komme med på dagsorden i 
december. Brevene drejer sig om et tidligere løst punkt 
vedr. hegn, og vi har ment, at sagen desangående var 
behandlet og vedtaget. Bestyrelsen godkendte udkast 
til svar, dog var der 1 bestyrelsesmedlem der ikke del-
tog i godkendelsen. 
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Pkt. 7 Klager 
7-1 Ingen. 
 
Pkt. 8 Ansøgninger 
8-1 Ansøgning om maling fra Lundens Håndarbejdsklub 

blev bevilget. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vittighed 
Hvad sagde manden da han stod i vand til navlen? 
Det her går altså over min forstand! 
 
Hvorfor slår jordmødre de nyfødte på numsen?  
- Ved de intelligente falder tappen af. 
 
Hvad kalder man mænd, som har mistet 90 procent af deres 
intelligens?  
- Enkemænd. 
 
-"Min svigermor faldt ned i vores brønd i sidste uge".  
-"Forfærdeligt... har hun det bedre?"  
-"Det tror jeg. Hun stoppede med at råbe efter hjælp i for-
gårs..." 
 
Davs jeg samler ind til et hjem for ældre kvinder.  
- Øjeblik, så skal De få min svigermor. 
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           TORBEN CHRIS          STEEN ’NALLE’ NIELSEN 
 

Trænger du til et godt grin? 
 

Så kom og hør ’hurtigsnakkeren’ og 
den ’gale Nalle’ for bare 75 kr. 

 
HVOR:  Café 13, Kisumparken 2,  

2660 Brøndby Strand 
 

HVORNÅR:  Torsdag den 4. marts kl. 19.00 
 

Køb din billet i Café 13,  
Rheumhus eller Café Perlen 
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Vittigheder 
 

En mand rejser med hele familien til Israel for at besøge byen, 
hvor Jesus levede og døde.  
Under opholdet dør svigermor. Speditøren i Tel Aviv forklarer 
manden, at han kan få liget sendt hjem for 10.000 euro eller 
de kan begrave hende i Tel Aviv for 500 euro. 
Manden overvejer længe, men ender med at sige:  
- Nej hun skal sendes hjem. For 2000 år siden blev en mand 
begravet her og efter tre dage, stod han op igen. -NEJ - den ri-
siko vil jeg ikke løbe. 
 
Hvorfor kan en hest ikke blive elektriker?  
SVAR: Fordi den hele tiden taber pæren. 
 
De 2 gamle haner spankulerer rundt og keder sig i hønsegår-
den. - Hør du gamle, siger den ene, - skulle vi ikke gale om 
kap? - Det gider jeg ikke, svarer den anden, - Så vil jeg hellere 
en tur i fryseren og kigge på nøgne damer..... 
 
Hørt i børnehaveklassen:  
- Vi har en meget farlig fugl derhjemme ! 
- Nåh ! Hvad er det for en ?  
- En ond dulat ! 
 
En kvinde kom ud i køkkenet, blot for at finde hendes mand 
gå rundt med en fluesmækker i hånden.  
- Hvad laver du min egen? spurgte hun.  
- Jagter fluer ! svarede han.  
- Aha har du fået ram på nogen?  
- Ja da da, 3 hanner og 2 hunner.  
Nysgerrig spurgte hun:  
- Hvordan kan du dog se forskel på om det er en han eller en 
hun?  
Hertil svarede han overbærende:  
- De 3 sad på øldåsen og de andre 2 på telefonen... 
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Brønden 
 

En orientering om hændel-
sesforløbet omkring Brønden 
natten til søndag den 24. ja-
nuar 
 

Brønden var lejet ud til en 
privatperson til en ungdoms-
fest lørdag den 23. januar. 
Om natten opstår der tumult 
og slagsmål uden for Brøn-
den mellem unge fra festen 
og unge udefra. Slagsmålet 

flytter på et tidspunkt også 
inden for. I løbet af slagsmå-
let uden for bliver der affyret 
nogle skud op i luften. 
 

SSP har været i Brønden og 
kan ikke se, at der har været 
omfattende hærværk og ska-
der på inventaret i huset. 
Der er en rude i facaden, der 
er smadret. 
 

 
Brøndby Strands Gode Historier Banken 
Citat fra hjemmesiden 
 

Kender du det, at hverdag-
ens små og store begiven-
heder bliver til historier, som 
man fortæller til familie og 
venner igen og igen? Nogle af 
historierne fortæller om livet 
og fællesskabet i Brøndby 
Strand og de kan være værd 
at fortælle til en større kreds. 
Nu har du chancen til at for-
tælle dine historier ved at 
sætte dem i Brøndby 
Strands Gode Historier Ban-
ken! 
 

Gode Historier Banken sam-
ler gode historier fra hele 
bydelen. En god historie kan 
være en fortælling, man det 
kan også være et foto, en 

raptekst, en tegning, et digt 
og alt, hvad man ellers kan 
finde på. Hver måned ud-
kommer der en ny god histo-
rie og månedens foto på 
www.broendbynettet.dk/Net
værksKontoret. Her kan du 
også finde folderen om Gode 
Historier Banken. 
 

Vil du sætte en historie i 
Gode Historier Banken eller 
bare vide mere, så henvend 
dig til Anet Tamborg, Net-
værksKontoret, tlf. 43 54 22 
75,  mail:ata@bo-vest.dk.   
 

Gode Historier Banken er en 
del af imagearbejdet under 
den boligsociale helhedsplan 
Herfra og Videre. 
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Din og min fritid 
 
Har du længe haft lyst til at melde dig ind i en forening eller 
klub, men ikke rigtig fået taget sig sammen? 
 
Så kan du måske få glæde af NetværksKontorets nye brochu-
re: Din og min Fritid, som er en oversigt over Brøndby Strands 
foreninger og klubber. Her kan du finde foreninger og klubber 
for alle aldre og målgrupper. Nogle er for børn og unge, andre 
for ældre. Du kan også finde sport, kreative tilbud, musik, fri-
luftsliv, interesseforeninger og meget mere.  
 
Brochuren ”Din og min fritid” ligger klar medio januar 2010. 
Den fås på dit ejendomskontor, i Café 13, Café Perlen og 
Rheumhus. Du kan også få den i Brønden, på Rådhuset og på 
NetværksKontoret. Brochuren kan downloades på 
www.brondbynettet.dk . 
 

Af Mette Undall 
 

 
 
 

Vittigheder 
 

En tryllekunstner var ansat på et krydstogtskib, hvor han 
skulle underholde passagererne på den lange overfart. Men 
der sad altid en papegøje bag ham og skræppede:  - “Han har 
den i ærmet!” eller - “Han har den i lommen!” 
Tryllekunstneren gik til kaptajnen og klagede, og papegøjen 
blev fjernet. 
Ulykkeligvis kom skibet ud i en storm dagen efter og gik ned 
med mand og mus. Kun to overlevede: papegøjen og trylle-
kunstneren. I tre dage sagde papegøjen ikke noget overhove-
det. Endelig den fjerde dag kunne den ikke holde sig længere: 
- “Okay, jeg giver op! Hvor har du gjort af skibet?” 
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Vittigheder 
 

Der var lange køer ved kasserne i supermarkedet, og en kunde 
gik hen og stillede sig ved en uåbnet kasse og skreg: "Hjælp! 
Røveri!" En ekspedient kom styrtende, og sagde: "Hvad er der 
sket?" Damen: "Ingenting, men hvis jeg bare havde sagt, at vi 
trængte til at få åbnet en kasse til, så var der ikke kommet no-
gen." 
 
Mellem naboer:  
- Du må endelig ikke sige til min kone, at jeg har lånt penge af 
dig.  
- Nej, nej, hvis bare du ikke siger til min kone, at jeg har penge 
at låne ud af. 
 
"Skal vi ikke forlove os sådan med ring og det hele? Vi kan 
sætte ringen om foden!" sagde giraffen til den unge hun-giraf. 
"Den må jeg lige tygge lidt på!" Efter en uges tid sagde hun-
giraffen: 
"Det kan ikke nytte noget! Det er forbudt med den ring, du tal-
te om!" 
"Forbudt? Hvorfor det?" 
- "Jo, jeg strakte hals og kunne se, at uden for hegnet stod der 
med store bogstaver:  
"Fodring forbudt!" 
 
En dame kommer ind i en lingeributik for at købe en BH. 
Den mandlige ekspedient spørger: "Hvilken model skal det væ-
re: Frelsens Hær, Diktatoren eller Pressen?" 
Damen rødmer og spørger lidt forbløffet: "Hvad mener De?" 
Ekspedienten: "Det er enkelt frue. Frelsens Hær løfter de fald-
ne, Diktatoren samler masserne, og Pressen gør en myg til en 
elefant..." 
 
- "Lille Per - det er jo slet ikke vores egen lillebror du har med 
hjem." 
- "Nej mor, men den her barnevogn er altså meget federe." 
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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 
 

 

Skandinavisk Vinduespo-
lering 

 
tilbyder professionel vinduespolering i 
Lunden – ring og få et uforpligtende til-

bud. 
 

v/Anders Christensen 
Tlf.: 29 28 84 01 

skanpol@hotmail.com 
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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 
 



 

 

25

 
 
 
 
 
 

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 

Januar 2010 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Luca Bostrup 

Daruplund 35, 3. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3. th.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Katja Barnholt 

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 

Januar 2010 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Birgitte Wagner 

Daruplund 71, 3. th. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Marianne Nielsen 

Daruplund 29, 1. tv.  
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
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     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

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

 

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

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand eller 

brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

YouSee Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

DONG 
(manglende lys) 
tlf. 72 10 20 30 

 
Falck 

(ved vandskade mm.) 
Tlf. 70 10 20 30 

Abon.nr. 20 13 51 90 
 

OBS! - Må kun rekvire-
res i nødstilfælde 

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. 5 

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: Marie 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 

------------------------------------------------------------------------ 
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 


