
 

38. årgang · Nr. 3 · Marts · 2010 

 
BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Så blev det endelig forår, eller gjorde det? Det lader vist vente 
på sig. 
 

Der er billeder af vinderne fra Fastelavn på side 11. Næste ar-
rangement bliver BonBon-Land den 21. august. Sæt kryds i 
kalenderen. 
 
Da vi først har deadline efter påske, vil jeg ønske alle en rigtig 
god påske. 
 
Tak for jeres løsninger og vittigheder 
 

Rigtig god fornøjelse med dette nummer. 
 

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 7. april kl. 16.00 

 



 

Johns klumme  
Der er mange beboere, der 
har sagt til os, at det er fint 
med beboer-TV, men at der 
også burde være tekst-TV, så 
når man søgte noget, så 
kunne man lige slå det op. 
Afdelingsbestyrelsen har fået 
mulighed for indkøb af et 
tekst-TV modul. Samtidig er 
afd. 94 interesseret, så det 
kan nok fås med en del ra-
bat. 
 

Det er allerede nu bestemt, 
at turen til BonBon-Land vil 
finde sted den 21. august 
2010. Og ligesom sidste år 
vil der være en stor rabat på 
billetterne. 
 

Ved fastelavnsfest for Lun-
dens børn med forældre, 
bedsteforældre m.m. deltog 
103 hvoraf 53 var børn. Det 
var et par hyggelige timer, og 
som det hører sig til blev 
dronninger og konger kåret. 
Også bedste udklædninger 
blev fundet. Efter hele sean-
cen var rigtig mange voksne 
behjælpelige med oprydnin-
gen. Det skal I have rigtig 
mange tak for. 
 

Vores forsikringsaftaler ju-
steres pr. 1. januar 2010. Da 
byggeprisindekset samtidig 
er faldet betyder det en sam-
let nedsættelse af forsik-

ringspræmierne. Selvrisiko-
en sættes noget op og hvis vi 
kan undgå en del skader og 
hærværk, så skulle det bety-
de, at vi sparer en del penge 
på forsikringsudgifterne, og 
dermed en besparelse på 
huslejen. 
 

Som jeg skrev i sidste nr., så 
skal afdelingsbestyrelsen 
bekendtgøre både dagsorden 
og referater for beboerne. Vi 
har derfor købt et skab, der 
er sat op ved afdelingskonto-
ret, og der vil man fremover 
kunne se dagsorden og refe-
rater og andre meddelelser 
fra afdelingsbestyrelsen. 
 

Husk at vi har afdelingsmø-
de den 9. marts kl. 18:30 på 
Langbjergskolen (Teatersa-
len). 
Jeg har været afdelingsfor-
mand i ca. 10 år, og det har 
været en meget spændende 
periode. Så held og lykke 
med Lunden. Jeg vil også 
ønske den kommende afde-
lingsformand god vind frem-
over. 
 
 
Mange hilsener 
John Frimann 
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BRØNDBY JAZZKLUB 
Igen et forrygende arrangement i Rheumhus, Albjergparken 4, 

2660 Brøndby Strand. 

Fredag 19. marts med middag kl. 18.00 og kl. 20.00 spiller 

Spar 2 + 1 

 
Dette orkester har også før gæstet klubben. De kommer langt 
omkring med de gamle melodier, ”Alexanders Ragtime Band, 
Tiger Rag, Do you know, what it means to miss New Orleans” 
m.v. Alle melodier leveres med stor spilleglæde, langt ud over 
scenekanten. Der spilles både med og mod hinanden.  
Musikerne er: Per Bøge, banjo, guitar og sang; Mogens Johan-
sen, klarinet og tenorsax; Finn Hjelm Jacobsen på trommer og 
Søren Nielsen, bas; Endelig og ikke mindst gæstesolist Jon 
Rasmussen på trompet. 
 
Husk at købe spisebilletter senest 8 dage før. 
Billetter kan købes hos Urszula på tlf.nr. 4373 5226 efter kl. 
17:00. 
 Se også: www.brondbyjazzklub.dk 
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Husk: 
 
 

Afdelingsmøde på 
Langbjergskolen: 

 
Tirsdag den 

9. marts 2010 
klokken 18:30. 

 
Sæt kryds i 
kalenderen. 
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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 
________________________________________________________________________________________ 

 

Til beboerne i 
Daruplund / Resenlund 
 

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, ønsker ikke genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Preben Chr. Hansen, villig til genvalg 
  Bestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, villig til genvalg 

 b. Bestyrelsessuppleant: Søren Jensen, villig til genvalg 
  Bestyrelsessuppleant: Lilian Andersen, villig til genvalg 
 
8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år: 

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

 b. Revisorsuppleant: Henning Nielsen, villig til genvalg 
 
9. Eventuelt 
 
 

Lejerbo, afdeling 157 “Lunden” 
p.b.v. John Frimann 
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Kontorvagt den 9. marts flyttes 
 
Da vi har afdelingsmøde tirsdag den 9. marts 

har afdelingsbestyrelsen besluttet, 
at flytte kontorvagten til 

mandag den 8. marts kl. 18:00 – 19:00. 
 
 

 
 

Kontorvagt den 23. marts flyttes 
 

Da Lejerbo Brøndby har repræsentant-
skabsmøde tirsdag den 23. marts har afde-
lingsbestyrelsen besluttet, at flytte kontor-

vagten til 
mandag den 22. marts kl. 18:00 – 19:00. 

 
 

 
Vittighed 

 
 

En tilskuer sad under en fodboldkamp og blev ved med at råbe 
om frispark, offside og straffe. Til sidst blev det dommeren for 
meget. Han gik hen til manden og sagde: 
- "Hør her, jeg har holdt øje med dig den sidste halve time!" 
- "Det kunne jeg tænke mig", lød svaret. - "For du har i hvert 
fald ikke holdt øje med kampen." 
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1, 2, 3 – sidste show i stand up trilogien 
Den 4. marts slår Café 13 dørene op til en fantastisk underholdende 
stand-up aften, hvor lattermusklerne får rig mulighed for lidt motion.  
 
Aftenen skydes i gang af Steen ’Nalle’ Nielsen, en komiker der er kendt 
for sine chokerende og til tider gale shows. Den ’gale Nalle’ efterfølges af 
’hurtigsnakkeren ’ Torben Chris. Begge komikere blev landskendt, da 
de deltog i første omgang af Comedy Fight Club på TV2 Zulu. 
 
Du kan købe billetter i døren – en billet koster 75 kr. Derudover kan du 
fra kl. 17.00-19.00 købe mad i Café 13 til 45 kr. ’Nalle’ står klar på 
scenen kl. 19.00. 
 

Kort om Torben  
Torben Chris har valgt at fokusere på stand-up 
frem for lærergerningen. Til gengæld er der lagt 
op til førsteklasses undervisning af den politisk 
ukorrekte skuffe, når Chris går til mikrofonen. 
Pensum er alt fra livet på SU til livet på Chri-
stiansborg. Intet er helligt, og resultatet er 
stand-up i højeste gear, gerne bundet sammen 
af en rød tråd. Det har ført til gode placeringer 
ved DM i stand-up de seneste år.  
 

 

 

 

 

Kort om Steen  
Steen ’Nalle’ Nielsen er leveringsdygtig i lan-
dets mest chokerende, intelligente og hyste-
risk morsomme stand-up, der hverken er 
pæn, artig eller nystrøget. Komplet med 
skæg, grimt tøj og vrede øjne gennemhuller 
’Nalle’ danskernes livsstil og tidsånden uden 
at nogen går fri, heller ikke ham selv. Vi får 
en oplevelse ud over det sædvanlige og glim-
tet af en mand, der går på line over gabet 
mellem det gale og geniale. 
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25 års jubilæum i 
Lunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Wiinblad har den 1. april 2010 været ansat i 
Lejerbo afd. 157 – Lunden i 25 år. 
Derfor holdes der reception i Lundens selskabslo-
kaler, Daruplund 69-71, 2660 Brøndby Strand 
onsdag den 31. marts 2010 kl. 11:00 – 14:30. 
 

De blå mænd & Afdelingsbestyrelsen 
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Fastelavn
Den 14. februar havde vi 
som sagt fastelavnsfest og 
denne gang deltog 103 per-
soner. Vi havde nogle hygge-
lige timer og der blev slået 
godt og grundigt på tønder-
ne. Desværre var der sket et 
lille uheld, ”man” var kom-
met til at hænge de voksnes 
tønde op til børnene! Da den 
er ekstra forstærket, tog det 
sin tid at få den slået ned. Vi 
beklager og lover, at det ikke 
sker igen  
 
Vi fik delt diverse præmier 
m.m. ud og billederne kan 
ses på næste side. 
 
Vi vil gerne takke alle dem, 
der blev og hjalp med opryd-
ningen. Det var en rigtig stor 
hjælp. TUSIND TAK for det. 
 
Næste arrangement bliver: 
Bustur til BonBon-Land den 
21. august. Mere om det se-
nere på året. 
 

Venlig hilsen 
Conni 

 
 
 
 
 

Vittighed 
En første klasse sidder og 
har historie. 
Læreren: 
- Den af jer der kan stille 
mig et historierelevant 
spørgsmål, jeg ikke kan sva-
re på får en krone. 
Rasmus rækker straks finge-
ren op og spørger: 
- Hvad er ligheden mellem 
kronprins Frederik og mig ? 
Læreren må give fortabt og 
siger: 
Det ved jeg ikke! 
Rasmus svarer frejdigt: 
Vi venter begge på en krone ! 
 
Det var læreren i skolen der 
spurgte: Camilla, kan du vi-
se mig, hvor Amerika ligger.  
Camilla: Det ligger der.  
Læreren: Flot. Eva, kan du 
fortælle mig, hvem der opda-
gede Amerika?  
Så sagde Eva: Det gjorde 
Camilla. 
 
Brian, hvad skete der i Jeru-
salem i påsken? Spurgte kri-
stendomslæreren.  
Det ved jeg ikke, svarede 
drengen. For i påsken var jeg 
på ferie hos min mormor i  
Køge. 
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Fastelavn 2010 
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Vinderne hos de små børn 
 

Vinderne hos de større børn
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Vinderne hos de voksne 
 

De bedst udklædte 
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Koloni 
Tag med Børnenes Rejsebu-
reau på Sommerkoloni. 
 
Husk at sætte kryds i kalen-
deren fra d. 12. til 17. juli, 
hvis du vil med Børnenes 
Rejsebureau på sommerko-
loni til Skåstrup Strand på 
Fyn. 
 
Kolonien er for børn og deres 
forældre eller bedsteforæl-
dre. 
 
Pris: 600 kr. for voksne og 
300 kr. for børn. Prisen in-
kluderer busturen, mad, 
hyggeslik, drikkevarer og 
meget mere. 
 
Har du spørgsmål om kolo-
nien, så ring til Netværks-
Kontoret på 
tlf. 43 54 22 75.  
 
Se mere om kolonien i de 
kommende numre af Espla-
naden/Lundexpressen. 

Mediekursus 
Mediekursus for unge be-
gynder d. 22. marts. 
 
Vil du blive bedre til at skri-
ve? Er du vild efter at foto-
grafere eller lave film til You-
Tube? Har du eller din for-
ening et budskab, der skal 
ud? 
 
Hvis du er mellem 15 og 25 
år kan du melde dig til Me-
diekurset, der starter den 
22. marts og løber det meste 
af foråret. 
 
Her kan du blive bedre til at 
fortælle historier på skrift, 
video, som lyd eller fotografi.  
 
Kurset afholdes på: 
NetværksKontoret, Kisum-
parken 2 
 
Tilmelding til kursusleder 
Jakob Fälling, 
tlf. 29 13 17 16 
mail: 
jakob.falling@gmail.com 
eller NetværksKontoret: 
tlf. 43 54 22 75 
mail ata@bo-vest.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 7. april 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  
7. april, klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

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

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

søndag den 21. marts 
til: 

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

eller 
 

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

 
Menuen er: 

Lammekølle med mint - Vafler med is 
 

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 

En mand ringede til oplysningen i Kastrup Lufthavn. 
- Vil De være så venlig at sige mig, hvor længe det tager at 
flyve fra London til Paris? 
Et øjeblik, svarede damen og rakte ud efter den internationa-
le fartplan. 
- Mange tak, sagde manden og lagde røret på. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2010 

Tirsdag den 2. februar 2010 
 

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

 Afbud fra Søren Jensen. 
 

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. 
1-3 Habilitet. Et bestyrelsesmedlem har haft lidt svært ved 

at forstå habilitet. § 17 og 18 i Lovtidende af 12. de-
cember 2009 omhandler emnet. 

 I § 18 står følgende: Et medlem af boligorganisations-
bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, forretningsføreren el-
ler en funktionær må ikke deltage i behandlingen af 
sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkom-
mende ved slægtskab eller på anden måde er knyttet 
til, har en særinteresse.  

 

Pkt. 2 Regnskab 
2-1 Rentetilskrivning. Lejerbo har haft overskud, så vi 

modtager ifølge fordelingsnøgle ca. 200.000 kr. 
 

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 12. januar 2010 blev gennemgået af 

Preben. 
3-2 Kontorvagt den 26. januar 2010 blev gennemgået af 

Glenda. 
 

3-3 Sager fra Akut-telefonen: Afløb på badeværelse igen 
stoppet p.g.a. duftblok, som endte mellem 1. og 2. sal i 
blok 11. 
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 Manglende vand i blok 5. 
 Stoppet afløb i badeværelse i blok 7. 
 Indbrud i lejlighed i blok 11. Dør kunne ikke lukkes og 

Falck blev tilkaldt. 
 Stoppet afløb i blok 11. Abak tilkaldt. 
 Afbrændt bil ved P- pladsen ved blok 4. 
 

  
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Nyhedsbrev fra Aplus til orientering. 
4-2 Nyhedsbrev fra Dansk Kabel TV til orientering. 
4-3 Bladet ”Indblik” fra YouSee til orientering. 
 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Lejerbo Brøndby indkalder til Repræsentantskabsmøde 

den 23. marts 2010. 
5-2 Afd. 90 indkalder til afdelingsmøde den 24. februar. 
5-3 Afd. 94 indkalder til afdelingsmøde den 2. marts. 
5-4 Dan Wiinblad har 25 års jubilæum den 31. marts 

2010. Der holdes reception kl. 11:00 – 14:30. 
5-5 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. december 

2009 blev taget til efterretning. 
5-6 Lokalkursus hos Lejerbo Brøndby på Glostrup Park 

Hotel. Godt kursus. 
5-7 Oversigt over kurser hos Lejerbo. 
5-8 Episode ved Kulturhuset Brønden opstod p.g.a. kære-

stekonflikt. Skaderne ikke så omfattende som opgivet i 
Folkebladet. 1 stk. rude i facade smadret. 

5-9 Referat fra De 9 møde den 11. januar 2010. 
 Ole Larsen (PAP8) er valgt til ansvarshavende redaktør 

– foreløbig indtil videre. 
5-10 Styregruppemøde under ”Herfra og videre” den 11. ja-

nuar 2010 blev taget til efterretning. 
5-11 Vejledning fra BL om undersøgelse af PCB i bygninger. 
 PCB er en miljøgift, der er forholdsvis ny i Danmark. 

Grænseværdierne skal overholdes. 
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5-12 Ændringer om vedligeholdelse. Vedligeholdelsesord-
ningen (A eller B ordning). Kompetencen flyttes til den 
enkelte afdeling. Tages for vores vedkommende op på 
afdelingsmødet. 

 

Pkt. 6 Varmemestersager 
6-1 Afdelingsmøde den 9. marts. Indkaldelsen blev gen-

nemgået. Afdelingsformanden stiller ikke op. Alle andre 
er interesseret i at stille op. En enig Afdelingsbestyrelse 
opstiller Tommy Mortensen som ny formand. Afde-
lingsbestyrelsen stiller desuden Lilian Andersen op til 
den ene bestyrelsespost. Der er 2 forslag: Om chikaner 
og om vedligeholdelsesordning. 

6-2 Renovering herunder: 
 Valg af entreprenør til at afgive tilbud på byggeopgaven. 
 Gennemgang af legeredskaber, der skal bevares. 
 Skalsikring - Elektronisk adgangskontrol. 
 Indgangspartiet i Resenlund 8. Der har været lidt kaos 

omkring udførelsen, hvilket er blevet påtalt til vores 
rådgivere. 

6-3 Grønne områder/sandkasser. Punktet er taget op af 1 
bestyrelsesmedlem. Vi har fra landskabsarkitekten fået 
en oversigt over sandkasser m.m. Bestyrelsen er enige 
om, at der ikke skal være flere sandkasser end hidtil. 

6-4 Punktet taget op af 1 bestyrelsesmedlem. Udlejnings-
regler blev diskuteret. Det blev vedtaget, at såfremt be-
styreren er interesseret, så kan der også udlejes til re-
ception om mandagen. Udleje til reception på 6 timer 
kan ikke ske fredag, lørdag eller søndag. I det hele ta-
get er vores bestyrer fleksibel, så man kan spørge. Vi 
tager en snak med bestyreren. 

6-5 Nyt dynamisk IT-baseret fraflytningssystem. Pris m.m. 
undersøges. 

6-6 Screening for PCB forslået af Lejerbo. Boligafdelingerne 
skal undersøges, da PCB er sundhedsfarligt og er mis-
tænkt for at være skyld i en masse sundhedsproble-
mer. Det gælder ejendomme, som er opført mellem 
1950 og 1977. Der skal udføres 16 screeninger i vores 
afdeling. I forbindelse med renoveringen er der allerede 
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undersøgt nogle lejligheder, og der har ikke været noget 
mistænkeligt. 

6-7 Vores forvaltningskonsulent har fået tilbud stillingen 
som forretningsfører i Holbæk, og Lejerbo søger en ny 
forvaltningskonsulent. 

6-8 Tilbud på kabling til cts-anlæg til børneinstitionerne. Vi 
arbejder på alternativ løsning. 

6-9 Ældre-Cafeen anmoder igen om et svar på sagen om 
hegn. De får tilsendt en tegning. Desuden har vi bedt 
om, at post sendes til afdelingskontoret eller til lun-
den@lundens.net og ikke til bestyrelsesmedlemmernes 
private mailadresser, hvilket man åbenbart ikke vil re-
spektere. 

6-10 Ældrecafeens vedtægter. Punktet om optagelsesregler 
for medlemmer vil blive behandlet på næste generalfor-
samling. 

 Afdelingsbestyrelsen havde henstillet, at der ikke opta-
ges medlemmer uden for bebyggelsen, men at der selv-
følgelig kan inviteres gæster. 

6-11 Tilbud fra privat firma om opsætning af røgalarmer i de 
private boliger. Vi blev enige om, at det er frivilligt, om 
man vil have opsat røgalarmer og hvilken type, man 
ønsker opsat. 

 
 

Pkt. 7 Klager 
7-1 Ingen. 
 
 

Pkt. 8 Ansøgninger 
 Ansøgning fra Ældrecafeen om tilskud til fødselsdags-

fest og skovtur. Det blev ikke bevilget, da Ældrecafeen 
har en stor kassebeholdning, og har modtaget en pæn 
sum fra Lundens Venner. 

 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Vittighed 
"Har I hørt, hvem Mike Tyson skal bokse imod?" 
- "Prins Charles, han er den eneste, der har ører til at gå 12 
omgange!" 
 
"Fodbold, fodbold, fodbold - tænker du aldrig på andet? 
Jeg føler mig overbevist om, at du ikke engang kan huske, 
hvornår vores søn er født." 
- "Sludder og vrøvl! Det var den dag vi slog Sverige 3-1." 
 
Chefen stod i døren og pegede på sit armbåndsur, da en af 
medarbejderne kom rigeligt sent på arbejde: 
- Se lige her, Kurt, 10:25 ? 
- Det må jeg sige mester. Det var billigt. Hvor har De købt det? 
 
Et skib sejler forbi en lille ø. En passager ser en mand i laset 
tøj, der står og hopper, 
mens han vifter med armene. 
- "Hvem er det?", spørger passageren. 
Kaptajnen svarer: - "Det ved jeg ikke, men han bliver vildt glad 
hver gang vi sejler forbi!" 
 
Sørensen var på ferie på Mallorca, og han gik nede på stran-
den og brystede sig med sin spinkle krop. Men stakkels Søren-
sen kunne ikke få så meget som én pige til at kigge på sig. Hen 
under aften, syntes strandløven Karl Smart alligevel, at det var 
synd for Sørensen, så han gik hen til ham for at 
give nogle fif: 
 - Du skal bare lægge en STOR bagekartoffel i dine badebuk-
ser, så det ser ud til at du har noget stort der nede. - Ok, sag-
de Sørensen. Dagen efter havde Sørensen anbragt en stor kar-
toffel i sine badebukser, men det gik endnu dårligere end da-
gen før; nu nærmest løb pigerne skrigende væk fra ham. Da 
han senere mødte Karl Smart spurgte han, hvordan det kunne 
være, at det ikke hjalp... 
Karl Smart svarede: - Prøv i morgen at lægge kartoflen FORAN 
i dine bade bukser ! 
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VVaasskkeerriieett  

oommkkrriinngg  ppååsskkee  
 
 
Torsdag den 1. april: Åben fra 7.00 – 17.00 

Fredag den 2. april: Åben fra 7.00 – 17.00 

Lørdag den 3. april: Åben fra 7.00 – 17.00 

Søndag den 4. april: Lukket 

Mandag den 5. april: Lukket 
 

 
 
En glædelig påske fra De blå mænd 

og Afdelingsbestyrelsen 
 

 
 
 

Campingvogne 
Der er pt. en ledig plads. 
Henvendelse skal ske til afdelingskontoret. 
 
Leje pr. år kr. 600,- 
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Kulturweekend
KulturWeekend 2010 nær-
mer sig. Datoen er fra den 
11.til 13. juni, så sæt allere-
de nu kryds i kalenderen. 
Selv om programmet ikke er 
færdigt, kan vi allerede nu 
afsløre at Cirkus Panik, 
Brøndby Strand Gøglerne og 
Alien Beat Club kommer i år.  
 
Hvis du vil bestille en bod, 
kan du henvende dig på Net-
værksKontoret, Kisumpar-
ken 2, 2660 Brøndby 
Strand, telefon 43 54 22 75 
eller mail: mun@bo-vest.dk 
 
Priserne for loppeboderne er: 
Fredag 75 kr. 
lørdag 150 kr. 
søndag 75 kr. 
Alle 3 dage 250 kr.  
Madboder alle dage 500 kr.   
 
Børneloppe boderne koster 
som altid 2 kr. og kan ikke 
bestilles, du kommer bare på 
dagen, og får et tæppe i Bør-
nehjørnet.  
 
 
 
 

 

De Frie Midler 
Har du en aktivitet, du kun-
ne tænke dig at starte op, 
men mangler økonomiske 
midler hertil, så prøv at søge 
De Frie Midler.  
 
De Frie midler er en pulje, 
du kan søge gennem Net-
værkskontoret. Du kan søge 
op til 5000 kr. om året. I 
2009 blev der bl.a. givet mid-
ler til counterstriketurnering 
på Kulturweekend, udflugt 
til Zoo efter lukketid, hånd-
bolddragter til et pigehold og 
en motionsmaskine til Moti-
on og Trivsel.  
 
Hvis du er interesseret så 
kontakt Anette Hestlund, 
Netværkskontoret på 
tlf. 43 54 22 75 eller 
ahe@bo-vest.dk. Du kan læ-
se mere om De Frie Midler 
på 
www.broendbynettet.dk/Net
værksKontoret/De Frie Mid-
ler. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Vinduespolering 

 
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 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og 
alle er velkommen. 
 
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 bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august 
måned - men de andre dage står lokalerne til fri benyttelse for med-
lemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i lokalerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. 
torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er 
der forskellige arrangementer, 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 arran-
gementer 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 

Februar 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Nicoline Lundsgaard 
Daruplund 37, 3. tv. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2. tv.  
 

3. præmie / 20 kr. 
Mikkel Bærtelsen 

Resenlund 10, 3. th. 

Løsning: 

 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret i åbnings-

tiden, tirsdag i lige uger, 
mellem kl. 18 – 19. 

 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned 

 

Voksensiden 
Præmierne 

Februar 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Marjun Reines 

Daruplund 9, 1. mf. 
og 

 

1 fl. Vin:  
Aase Ryding 

Daruplund 37, 3. 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! 

 

          
 

 

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 
 

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 


