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Redaktørens side 
 

Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der 
har været ventetid. Når I skriver læserbreve m.m., må de ikke 
være for lange. Det er jo et lille blad….. 
 
Velkommen tilbage fra ferie. Håber alle har nydt varmen. 
Den sommer gik lidt hurtigt 
 
Husk, at der er ”Åbent Hus” i Brøndby Strand. 
Kom og vær med i Brønden, Café 13 og Rheumhus. Se mere i 
”Espladen” som er omdelt og side 16. 
 
Tak for alle jeres løsninger og læserbreve. 
 

Rigtig god læselyst 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. Er indlægget noget der skal svares på, 
så send det gerne i god tid, så svaret kan nå at komme med. 
 

Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline:  
Fredag den 1. oktober kl. 16.00 
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Formanden fortæller 

 
Renovering 
Det har været en rigtig dej-
lig sommer, batterierne er 
ladet op – nu kan efteråret 
og renoveringen bare kom-
me an! Og det er så sikkert 
som amen i kirken at de 
begge kommer, og at vi alle 
kommer til at forberede os 
på det. 
 

Forberedelserne til renove-
ringen har været hektiske 
hen over sommeren. Der 
har været møder mellem to-
talentreprenøren, M.T. Høj-
gaard, Brøndby Kommune 
og Landsbyggefonden for at 
få de sidste detaljer på 
plads. Det har taget tid, alt 
for lang tid, men nu lysner 
det og inden længe vil de 
første familier få besked 
omkring genhusningen. Der 
vil også blive arrangeret 
blokmøder for blok 16 og 

15, som vil blive de første 
der skal genhuses. 
 

Desværre har det ikke været 
let at få formaliteterne på 
plads. Opstarten på projek-
tet er forsinket, og selv om 
at M.T. Højgaard snart går i 
gang med at få bygget pavil-
lonerne på fabrikken, vil 
den første genhusning efter 
al sandsynlighed først ske i 
starten af november. 
 

Inden da vil der dog ske fle-
re andre tiltag. Området ved 
selskabslokalerne vil blive 
indrettet til byggepladskon-
tor, og parkeringspladserne 
mellem blok 2 og 3, som 
skal bruges af pavillonernes 
beboere, vil blive etableret. 
Lad mig allerede nu gøre 
opmærksom på at det ikke 
er tilladt for pavillonernes 
beboere at benytte parke-
ringspladsen i Resenlund – 
den er forbeholdt netop be-
boerne her. Så længe Re-
senlunds beboere bor i pa-
villonerne, kan de selvfølge-
lig godt benytte deres ”egne” 
pladser. 
Der vil blive afholdt in-
formationsmøde den 23. 
september i Brønden – 
hvis du ikke allerede har 
fået indbydelsen, er den 
lige på trapperne. 
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Åbent Hus i Brøndby Strand 
Den 12. september deltager 
Brøndby Strands boligselska-
ber i BL’s landsdækkende 
kampagne Åbent Hus. Fra 
Lunden er vi også med, vi ar-
bejder lige nu på de sidste de-
taljer, men sikkert er det at 
der vil komme fokus i TV re-
klamer, der vil komme tryk-
sager der vil blive delt ud hvor 
målgrupperne befinder sig – 
og forhåbentlig vil der komme 
en masse gæster. 
 
Cafe 13 og Rheumhus vil hol-
de åbent, vi vil fra Lundens 
side også lave tiltag – hvad er 
ikke helt på plads endnu. 
Som ved Turismens dag vil 
der køre et tog rundt, og det 
vil også komme forbi Lunden. 
 
Esplanaden, beboerbladet for 
Brøndby Strand som vi nor-
malt ikke modtager, vil denne 
måned blive delt ud i Lunden 
også som information om-
kring Åbent Hus. 
 
Der er stort fokus på det her 
fra alle sider, også Brøndby 
kommune. Håbet er at kunne 
lokke interesserede til Brønd-
by Strand, det er ikke en 
hemmelighed at tendensen for 
udlejningsejendomme ikke er 
den bedste. Vi er dog fortrøst-
ningsfulde, vi har noget at 
byde på her i Lunden! 
 

I de næste måneder vil der 
altså ske en masse i Lunden – 
det er en spændende tid vi går 
i møde! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen loppemarked 
i Lunden i år 
Desværre var vi nødsaget til 
at aflyse loppemarkedet. 
Der var kun 7 der havde 
lyst, tid eller lejlighed til at 
stille en stand op, og det er 
desværre for lidt. 
 

Vi holder dog fanen højt og 
prøver igen næste år – reno-
vering eller ej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK 
Kontorvagter er 

nu: 
Mandage 

i lige uger fra 
18.00 – 19.00 
Næste gang: 

20. september 
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Læserbreve: 
Til beboerne 
 

Jeg kan blive lidt sur over, 
at der er nogle, som ikke gi-
der at smide aviser og re-
klamer ud, men lægger dem 
ved postkasserne i opgan-
gene. 
Det er ikke noget kønt syn 
og det kan ende gruelig galt. 
Det tager tre min., at gå ud 
til papircontaineren. Enten 
tager man posten med op, 
eller smider det ud med det 
samme. 
 
Når I ikke kan magte det, 
kan I kontakte Post Dan-
mark eller posthuset og få 
en mærkat, I kan sætte på 
jeres postkasse. Denne 
mærkat skal respekteres. 
 

Med venlig hilsen 
 

I Thane Nielsen 
D. 33, 3. mf. 

 
 
 
 

 

Hvem ved det? 
Det drejer sig om det træ 
der står på Blækspruttens 
grund, lige bag blok 14's 
gavl. Det hælder ind over 
stien til fritidshjemmet. Det 
er så flot og specielt, men 
jeg kan ikke finde navnet på 
det på nettet. Er der nogle 
der ved hvad det er for et 
træ? Det er ren nysgerrig-
hed, men der kan jo være 
en beboer der er mere kyn-
dig på træer end jeg er. Det 
skulle være helt usandsyn-
ligt hvis der ikke var en der 
vidste mere end jeg. 
 

På forhånd tak og mange 
hilsener 
Jytte D.9 

 
 
 
Mellem venner: 
Min ferie er altid planlagt. 
Min kone bestemmer, hvor 
vi skal hen. Banken be-
stemmer hvor længe, og min 
chef bestemmer hvornår. 
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Læserbrev:  
Tiden for start af renovering af Lundens bygninger m.m. nærmer 
sig og vi har endnu ikke hørt specifikt herom, hvorfor vi har opli-
stet nogle spørgsmål/problemer, som vi håber  vil blive opklaret 
snarest: 
Udflytningen/genhusningen er ikke en normal flytning, hvor man 
selv kan flytte kostbare ting. Alt skal flyttes af et flyttefirma og 
deponeres i ca. 6 uger. 
Forsikring og sikkerhed: 
Hvem forsikrer under transport? 
Hvis flyttefirmas forsikring dækker, skal flyttefirma så selv pak-
ke? 
Hvem pakker? 
Hvem forsikrer på deponeringsstedet? 
Hvordan sikres malerier, ægte tæpper, dyre glas og porcelæn, an-
tikviteter. Vin, m.m.? 
Hvordan sikres pengeskabe? 
Kan man få udleveret genstande under deponeringen? 
Øvrige bemærkninger: 
Hvordan med faste, tilklæbede gulvtæpper? Hvem fjerner 
dem? Hvordan med ting der hænger på væggene (malerier, 
skabe m.m.) Skal de fjernes? 
Hvordan med hårde hvidevarer? 
Hvordan med egne klædeskabe? 
De indbyggede skabe skal udskiftes. Der er forskellige place-
ringer af skabe i forskellige lejligheder, men man kan vel for-
vente, at de nye indbyggede skabe placeres fuldstændig på 
samme måde og steder som de gamle skabe? 
Mange beboere har fået opsat hjælpemidler (teleslynge, forhøjet 
toilet m.m.) i lejligheden. Disse hjælpemidler bliver vel flyttet over 
i pavillonen? Og senere genopsat i lejligheden? 
Mange beboere sover i specielle senge, som vel bliver overflyttet 
til pavillonen og tilbageflyttet til lejligheden? 
Mange lejligheder har fået opsat opvaskemaskiner, vaskemaski-
ner og tørretumblere, de bliver vel genopsat? 
Nogle opgange har fået opsat ekstra gelænder, de bliver vel gen-
opsat? 
Hvilke køkkenelementfirmaer må benyttes til nye køkkener?
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Hvordan kan man få placeret den nye udsugning fra køkkenet på 
et bestemt sted? 
Hvor meget fylder aftrækket fra de nye køkkenudsugninger? 
Hvis man ønsker at få fjernet væggen i mellem køkken og spise-
stue, hvordan gør man? 
Hvis man ønsker nyt badeværelse, hvordan gør man? 
Husleje: 
Hvor stor bliver den nye husleje? 
Hvis huslejen bliver på et niveau, som vi vil have svært ved at be-
tale, så må vi have en plan B, som f.eks. kunne være: 
Plan B: 
Klubbernes husleje kan forhøjes. 
Huslejen for leje af opbevaringsrum kan forhøjes. 
Lejen af plads til campingvogne m.m. kan forhøjes. 
Det bør overvejes, om vi fortsat skal have så mange klubber, 
mange af dem består kun af 1 medlem og huslejen er beskeden. 
Disse lokaler kunne omdannes til små lejligheder med have, så 
der kunne blive flere huslejeindtægter til alles fordel. 
Der bør hensættes penge til manglende udleje af lejligheder med 
gamle køkkener og badeværelser, idet det må forventes, at det 
må være sværere at udleje de store lejligheder, når huslejen sti-
ger. 
Har man tænkt på muligheden for, at bytte lejligheder under ud-
flytningen? (Det kan selvfølgelig kun ske inden for samme blok) 
Vort sidste spørgsmål er, hvor lang tid før selve udflytningen vil 
de enkelte beboere blive kontaktet? 
Vi er godt klar over, at der bliver indkaldt til beboermøder, hvor 
sådanne spørgsmål kan stilles, men når der i Lundexpressen 
først bliver meddelt, at udflytningen påbegyndes den 28. august 
2010 og i næste Lundexpres bliver anført, at det er forberedel-
serne til byggeprocessen, der begynder 28. aug.  Vi skriver nu 30. 
aug., og da vi er blandt de første blokke, som skal renoveres, til-
lader vi os at blive lidt nervøse. 
Vi ved godt, at ikke alle spørgsmål kan besvares med det samme, 
men vi forventer at man besvarer så mange som muligt straks og 
besvarer de resterende inden selve udflytningen påbegyndes. 
 

Venlig hilsen og på forhånd tak for svarene 
Max Møller og Jørgen Ahrens 

R.6  
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Svar: 
Kære Max og Jørgen 
 

Det er godt nok en ordentlig omgang spørgsmål - meget af det 
kan I finde svar på i Råderetsregler og Husordenen, andet skal 
jeg svare på her og på beboermødet den 23. september kan even-
tuelle uklarheder sikkert afklares. 
 

Lad mig med det samme slå fast, at udflytningen er at sidestille 
med en fraflytning. Det er for så vidt lige meget om der er tale om 
en genhusning i en periode, eller om man reelt fraflytter lejlighe-
den. Det vil sige at gulvtæpper skal tages af, billeder, hylder, 
skabe og hvad der ellers hænger på væggene skal pakkes ned. 
Egne klædeskabe skal også flyttes. Det er en selv der skal sikre 
at tingene pakkes forsvarligt. 
 

Vedr. forsikring er det egen forsikring der dækker under opbeva-
ring hos flyttefirmaet. Man skal selv sørge for at gøre forsikrings-
selskab opmærksom på dette.  
 

Man skal selv pakke. Der vil blive sat flyttekasser, papir, tape og 
bobleplast i opgangene som man kan forsyne sig fra. Det vil i øv-
rigt ikke være muligt at hente genstande, når først de er depone-
ret.  
 

Hårde hvidevarer lader man stå. Når man kommer tilbage, står 
de på samme sted, klar til brug. 
 

De nye klædeskabe vil stå nøjagtig hvor de gamle står. 
 

Nyt køkken/bad og flytning af vægge kan ikke ske i forbindelse 
med renoveringen, men skal vente indtil man er flyttet tilbage. 
Køkkenfirmaer er de samme som de altid har været. Hvilke og 
reglerne for nyt køkken/bad og flytning af vægge står beskrevet i 
Husorden/råderetskataloget. 
 

Hvis I med ny udsugning mener emfanget, vil det blive placeret 
hvor ovnen står. Jeg er klar over at I måske, i forbindelse med 
nyt køkken, påtænker at rykke ovnen og dermed emfanget, men 
det må flyttes til den tid. Den almindelige udsugning bliver der 
ikke rykket ved. 
 

Den nye husleje er ikke beregnet endnu, det sker efter planen
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sidst i september. Der mangler endelig bekræftelse fra Brøndby 
kommune og Landsbyggefonden. 
 

Vedrørende handicaphjælpemidler flytter de selvfølgelig med, og 
vedrørende jeres spørgsmål omkring at bytte lejligheder, så følger 
det den normale praksis med ansøgning til Lejerbo. Om det kan 
tilpasses genhusningen tror jeg bliver et problem. 
 

Der vil, så snart alle formaliteter er på plads, blive lavet en detal-
jeplan for udflytningerne. De første to-tre opgange vil være prø-
veklude. Efter at de er renoveret har man fundet rytmen, om jeg 
så må sige, og så kan man rimeligt præcist kunne skemalægge 
resten af udflytningsplanen. 
 

I skriver om en plan B, men den venter vi lige med. Det er ikke 
Lejerbo der står for udlejningen men Brøndby kommune. Vi vil 
altså ikke blive berørt af eventuelle tomme lejligheder. Jeg forstår 
bekymringen omkring den højere husleje i en tid hvor det på 
landsplan er blevet sværere at udleje almennyttige boliger, men 
lad os nu lige se hvordan huslejeniveauet bliver inden vi maler 
fanden på væggen. Jeg tror faktisk ikke at vi kommer ret meget 
over det generelle husleje niveau i Brøndby Strand. 
 

Jeg håber at det hjalp på overblikket. Som skrevet har vi snart 
beboermøde, hvor I, og andre, kan stille spørgsmål. Og så er der 
jo også blokmøder, som vil blive afholdt inden man flytter i pavil-
lonerne. 
 

Jeg ved at vi alle sammen skal igennem en krævende omgang i 
forbindelse med genhusningen. Vi vil alle blive berørt i større el-
ler mindre omfang, og det kan synes ret uoverskueligt. Men al-
ting har en ende, også renoveringen, og når vi når så langt kan vi 
prale med at bo i Brøndbys flotteste etagebyggeri!  
 

Det er rart at bo i Lunden, og det er det også når nytårsklokkerne 
ringer i 2012. 

Mange hilsner, 
Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 
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Skøn tur til Bon Bon land
I år var det igen muligt at til-
rettelægge en billig tur til Bon 
Bon land for os i Lunden, 
Dammene og Gildhøj, ikke 
mindst grundet tilskud fra 
Lundens venner, Lejerbo og 
Lejerbo Brøndby. 
 

Der er nok mange der, lige 
som jeg, checkede vejrudsig-
ten hele ugen op til turen, 
men der var slet ingen grund 
til bekymring, solen strålede 
fra en næsten skyfri himmel 
det meste af dagen. Den sid-
ste times tid trak skyerne 
sammen, men regn så vi ikke 
noget af. 
 

Vi var ikke mindre end 232 
samlet i 4 busser, heraf de 2 
fra Lunden med 106 glade 
beboere. Alle havde fået deres 
indgangsbillet ved påstigning, 
det gjorde det meget lettere da 
vi nåede frem. Jeg er sikker 
på at alle havde en rigtig for-
nøjelig dag. 
 

Klokken 17 tog vi tilbage til 
Brøndby, og det var ret dejligt 
at få smidt benene op på so-
fabordet. Der blev godt nok 
”gået til den” i Bon Bon land – 
en rigtig dejlig oplevelse! 

Tommy Rex Mortensen 
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Vindere af altankonkurrencen 
 
Helle og Johnny Jespersen 
Resenlund 6, 2.v 
 
Käte Rømer Larsen og John 
Larsen 
Resenlund 8, 3. tv 
 
Hannelore Sørensen 
Resenlund 6, 33. th 
 
Briddie og Gunnar Rasmussen 
Daruplund 39, 3. tv 
 
Grethe Lund Jensen 
Daruplund 1, 3. tv 
 
Anna Staun 
Daruplund 41, 3. th 
 
Aktivitetsklubben 
v/Ulla Thøgersen 
Daruplund 5.  
 

 
Til salg: 
Atlanta Inliners med gum-
mihjul, str. 37. Kr. 100. 
 
Halloweendragt, heks med 
edderkoppespind-ærmer,  
sort og orange str. 140 cm. 
50 kr. 
Ring 43549802 

Jeanette 

 
 

De Frie Midler 
Jeg vil lige slå et slag for De 
Frie Midler. Det er en oplagt 
mulighed for dig der har fået 
en god ide. 
 

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. Tid-
ligere er der bl.a. givet midler 
til Counterstrike turnering 
på Kulturweekend, udflugt 
til Zoo efter lukketid, hånd-
bolddragter til et pigehold og 
en motionsmaskine til Moti-
on og Trivsel, en fest for be-
boerne – mulighederne er 
mange! 
 

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 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
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Ældretur til Egeskov Slot 
med øsende regn og godt humør 
af Mette Undall 
Det var en kold og regnvåd 
dag, da 42 Brøndby Strand 
borgere satte kurs mod Ege-
skov Slot og dets mange at-
traktioner. Den meget flotte og 
omfangsrige have blev der ikke 
set så meget på grundet det 
våde danske sommervejr. Til 
gengæld blev slottes mange af-
kroge besøgt – her var både 
storslåede malerier, flotte gam-
le møbler og det helt fantasti-
ske og eventyrlige dukkehus; 
Titanias Palads. Det er så de-
taljeret og veludført, at det har 
taget over 15 år at bygge det. 

Det er mange år, men det kan 
slet ikke måle sig med slottes 
alder og rige historie, som alle 
turens deltagere fik et indblik 
i, da en medarbejder uden for 
programmet gav et lille fore-
drag i slottes riddersal. Inden 
turen gik hjemad, var der tid 
til at besøge de mange museer 
med gamle veteranbiler, mo-
torcykler, knallerter og cykler 
samt et dukkemuseum og et 
Falck museum. Så det blev 
trods alt en vellykket tur, og 
alle havde en dejlig dag. 

 

Turismens Dag i Brøndby Strand
Lørdag den 29. maj blev der 
afholdt Turismens Dag i 
Brøndby Kommune, og De 9 
havde i den forbindelse valgt at 
vise boligområdet i Brøndby 
Strand frem. 
 

Lørdag formiddag trillede et lil-
le Tivoli-tog ind foran Kultur-
huset Brønden. Det skete i an-
ledning af Turismens Dag. De 
9 boligafdelinger havde arran-
geret en guidet rundtur i bo-
ligområdet med tog. Derudover 
havde nogle beboere åbnet dø-
rene til deres hjem, så de be-
søgende havde mulighed for at 
se forskellige typer lejligheder. 
Bagefter kunne de skrive sig 

op til lejlighederne i Brønden, 
hvor De 9 havde deres base, og 
hvor to repræsentanter for bo-
ligselskaberne også var til ste-
de.  
I Café 13 var der gang i grillen 
på terrassen, hvor Gitte og Ul-
la serverede dejlig frokost, og 
desuden var der mulighed for 
at få en uformel snak med en 
’Brøndby Strand Ambassadør’. 
Endelig kunne besøgende tage 
et spil minigolf eller petanque, 
der begge havde valgt at holde 
åbent denne dag. 
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Herfra og videre 
Frie midler 

Retningsliner: 
 Ansøger kan både være enkeltperson, grupper eller foreninger 
 Aktiviteten skal være en fælles aktivitet og skabe fælles oplevel-

ser 
 Der kan ikke søges til politiske eller religiøse aktiviteter 
 Det tilsigtes at de frie midler kommer flest muligt i området til 

gode 
 Aktiviteten skal være målrettet beboerne i De 9 boligafdelinger 
 Der ydes ikke tilskud til forplejning til lukkede arrangementer 

 
Ansøgning 
 

 
1. 

 
Hvor mange penge sø-
ges? 
 

      
 
 
 
 
 

 
2. 

 

 
Hvad går aktiviteten ud 
på? 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 

 
For hvem er aktiviteten? 

 
 
 
 
 

 
4. 

 

 
Hvornår skal aktiviteten 
foregå? 
 

 
 
 
 
 

 
5. 

 

 
Hvordan skal aktiviteten 
gennemføres? 
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6. 

 

 
Navn, adresse + under-
skrift på den økonomian-
svarlige. Underskriften 
forpligter samtidig ved-
kommende til at afregne 
senest 14 dage efter akti-
viteten er afholdt samt 
hæfter for det bevilgede 
beløb. 

 
 
 
 
 
 

7. Kontonummer samt ban-
kens navn 

 

 
Budget hvis ansøgningen er på over 2000 kr. 
 
Udgift Beløb 
  
  
  
  
  
  
  
  
I alt  

 
 
Underskrift___________________________________________ 
 
Udfyldes af Netværkskontoret 
Modtaget d.   

 
Bevilget beløb  

 
Svar fremsendt d.  

 
Konto / underskrift  

 
 

(Denne ansøgning afleveres på Netværkskontoret, Kisumparken 2) 



15 

Brand i Blæksprutten 
23. juni, Sankt Hans aften, 
var der desværre en større 
brand i Lunden. Nogle sofaer 
var skubbet hen foran Blæk-
spruttens indgang i contai-
nergården og var derefter sat 
i brand. 
 
Der skete heldigvis ingen 
personskade, men der er 
sket betydelig skade på 
Blæksprutten, som stadig er 
under ombygning. 
 
Det er er stort apparat der 
bliver sat i gang når noget 
sådant sker. Forsikringssel-
skaber, politi, kommune, 
sikring af området og masser 
af spørgsmål – der var man-
ge bolde i luften de første 
dage. Dette klarede varme-
mester Jens Hammer på flot-
teste vis, stor ros til Jens! 
 
Blæksprutten vil stadig være 
under ombygning nogle uger 
fremover, vi ser frem til at 
tingene igen vender tilbage 
til normale tilstande til gavn 
for Blækspruttens børn, for-
ældre og medarbejdere. 
 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
GÅDE 

Hvad er en voksen? 

-          En person der ikke læn-
gere gror i enderne, men kun 
på midten! 
 
Hos frisøren 
Skal det være en satelitklip-
ning, hr.? 
Hvad er det? 
En tur rundt om månen. 
 



16 

 
Kom til Åbent Hus i Brøndby Strand 

Søndag den 12. september, kl. 11 – 16 
 

Tag familie, venner og bekendte med og vis dem Brøndby 
Strand. Der er mulighed for, at se forskellige lejligheder. 

 

Der er minitog, der kører i området og Rheumhus og Café 13 
har åbent og byder på forfriskninger og infomateriale om 

kommunen og området. 
 

Vel mødt og på gensyn 
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BRØNDBY JAZZKLUB 
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand 

 

Jazz i september 
Brøndby Jazzklub starter sæsonen med fuldt knald på 

 

Fredag den 17. september 2010 
 

Efterårets jazzarrangementer holdes som angivet ovenfor. 
        Generelt: Kl. 18.00 spisning. Kl. 20.00 spilles der op til 

dans. 
 

ORKESTER: Copenhagen Washboard Five 

 
Vi starter efterårets jazzaftener med nogle muntre og garvede 
musikere. Bandet har gæstet klubben mange gange med stor 
succes. Det er hot jazz med udgangspunkt i den musikstil, 
der blev udviklet af 1920èrnes livlige vaskebrætbands. 

Musikerne er: Jonas Winding: banjo og sang. Erik Spier-
mann: Klarinet og sopransax. Mikael Zuschlag: Cornet. Hans 
Kofoed- Nielsen: Sousafon. Knud Andersen: Vaskebræt og 
sang. 

OBS! OBS! Hvis spisning! Husk at købe billet hos kassere-
ren: Urszula tlf. 4373 5226 efter kl. 1700. 

 
Venlig hilsen 
BRØNDBY JAZZKLUB 
P.b.v. 
Kirsten Plannthin
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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 på kontoret, Daruplund 29, st. 
senest fredag den 1. oktober kl. 16.00. 
 
 

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 fredag den  
1. oktober klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 



20 

Lejerbo afdeling 157 
Referat fra 

Bestyrelsesmøde 6/2010 
tirsdag den 1. juni 2010  

 
 

Til stede:  Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Kenneth 
Due, Lilian Andersen, Søren Jensen, Conni Spar-
lund, Mogens Nielsen og  
John Frimann (gæst). 

Afbud fra:  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 underskrevet af 

bestyrelsen 

 
Pkt. 2 Regnskab 
            Ingen emner             
 
Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1      Kontorvagt den 4. maj 2010, blev gennemgået af Søren 

Jensen 
3-2      Kontorvagt den 18. maj 2010, blev gennemgået af Preben 

Hansen 
3-3      Sager fra Akut-telefonen 

Gammel skade brudt op, indtrængende vand fra overbo-
ens altan. Varmemesteren kontaktes. 
Strømmen i kælderen i blok 7 gået. Elektriker rekvireret. 
Toilet løber, der blev lukket for ballofixen og varmemeste-
ren kontaktes.  
 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1      Tekst-TV nu installeret. Opsætning skal nu i gang. 
4-2      Bon Bon turen afholdes d. 21. august 2010. Fordelagtige 

priser pga. tilskud fra  
           Aktivitetspuljen og Lundens venner 
4-3      Turismens dag, vi bør være mere opmærksom på, at vi får 

profileret os.
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4-4      De frie midler. Blev enig om at sætte en annonce i Lun-
dexpressen, vedlagt ansøgningsskema  

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1      Bestyrelsesmøder fremover. Blev enig om at der ikke hol-

des bestyrelsesmøder på de  
Tirsdage hvor der er kontorvagt. Derfor enig om at kon-
torvagten rykkes til mandag i lige uger. Bestyrelsesmøder 
afholdes første tirsdag i måneden kl. 18:00.  

5-2      Highlights fra repræsentantskabsmøde blev gennemgået. 
5-3      Referat fra repræsentantskabsmøde, Lejerbo Brøndby blev 

gennemgået. 
5-4      Referat fra De 9 blev gennemgået. 
5-5      Referat fra Herfra og videre, styregruppe. Forslag fra Lun-

den om knallertbane bagved fjernvarmeanlægget blev for-
kastet pga. støjproblemer. Efter sommerferien skal loka-
lerne 
på Langbjergskolen bruges til følgende: I stueetagen flyt-
ter JAC sydvest ind, der er en 
institution for udviklingshæmmet der dækker flere kom-
muner. Scienceskolen bevares. 
fusion af Mågebo og Ternebo. Klub 17 flytter fra Strand-
stuen. 1. Sal: Bliver beskæftigelsesprojekter (Tjørnevan-
gen 9, dele af sprogskolen, Karavan etc.). Hallen bliver 
bevaret til foreninger. 
 

Pkt. 6 Renoveringen 
6-1      Mail fra en af Lundens beboer. Pågældende mener at det 

er en ufattelig ringe information der gives, eller mangel på 
samme. Taget til efterretning. Blev enig om at vi skal være 
meget bedre til at informere. 

6-2      Meddelelse til flyttefirma. Taget til efterretning. 
6-3      Beboerhuskeliste. Gennemgået. 
 
Pkt. 7 Varmemestersager 
           Ingen emner 
 
Pkt. 8 Klager 
8-1 Knallertlig igen. Varmemester sørger for at få bragt for-

holdet i orden. 
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8-2      Parkering. Preben Hansen skriver til de involverede par-
ter. 

8-3      Opfølgning på klage over beboer i blok 11. John Frimann 
og Kenneth Due forlod lokalet ved gennemgang af dette 
punkt. 

8-4      Klage fra beboer i blok 11. Se under pkt. 8-3. 
 
Pkt. 9 Ansøgninger 
           Intet 
 
Pkt. 10 Eventuelt 

Nyt netværk. Blev enig om at vi drøfter udskiftning af net-
værk til efteråret. Nuværende server er ved at blive slidt. 
 
 
 

Refereret ved Kenneth Due 
 
 
 
 
 
 

Lejerbo afdeling 157 
Referat fra 

Bestyrelsesmøde 8/2010 
tirsdag den 16. august 2010  

 
 

Til stede:  Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Kenneth 
Due, Lilian Andersen, Søren Jensen, Conni Spar-
lund, Mogens Nielsen og  
John Frimann (gæst). 

Afbud fra:  Birthe Ketterle  
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Enighed om at dagsorden ud-

vides med pkt. 3.1, 4.5, 7.3,7.4, 8.7    
og 10.2
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1-2 Underskrift af referat fra sidste møde blev underskrevet 
af bestyrelsen 

 
Pkt. 2 Regnskab 
 2-1 Budget gennemgået. Det samlede budget overholdes. 
 
Pkt. 3 Kontorvagter og akuttelefon 
3-1 Sager fra Akut-telefonen gennemgås ved næste bestyrel-

sesmøde.  
Akuttelefonen blev drøftet. Der var enighed om, at Falck 
døgnvagt kontaktes for et tilbud om overtagelse af akutte-
lefonen for os selv og afdelingerne 90 og 94. Det skyldes, 
at  
bestyrelsen har fået kritik med hensyn til håndteringen af 
akuttelefonen. 

  
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Altankonkurrence: Der er fundet 7 ”vindere” i altankon-

kurrencen. Reception holdes torsdag d. 18. August 2010. 
Alle 7 præmieres. 

4-2 Tekst-tv modul – status?: Preben er så småt i gang Tekst-
tv. Preben og Kenneth prøver at finde en dag sammen så 
arbejdet kan gøres færdig 

4-3 Bon Bon Land: 232 personer deltager heraf 109 fra Lun-
den. Afgang Lørdag d. 21. August kl. 09:00. 

4-4 BL åbent hus 12. September: Vi finder ud af, hvem fra 
bestyrelsen der kan deltage. 

4-5 Loppemarked aflyst: Afdelingsbestyrelsen valgte at aflyse 
loppemarkedet pga. for lidt  
Tilmeldinger. Der var kun 7 tilmeldinger. Kenneth skriver 
til dem der har tilmeldt sig. 
Tommy sørger for opslag i opgangene. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Hovedbestyrelsesmøde Lejerbo d. 180510: Gennemgået. 
5-2 Hovedbestyrelsesmøde Lejerbo d. 220610: Gennemgået  
5-3 De 9, august 2010: Gennemgået 
5-4 Lundevandring før markvandring: Preben kom med et 

forslag om, at bestyrelsen går en 
Lundvandring før markvandringen. Så kan bestyrelsen, 
på den måde, blive bedre klædt på  
til markvandringen.
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Der var enig om at ideen er god men Lundevandring ud-
skydes til efter 
renoveringen. Enighed om at bestyrelsen samlet tager en 
runde i Lunden i nær fremtid.  
Preben indkalder. 

 
Pkt. 6 Renoveringen 
6-1 Beboerkoordinatorens opgaver: John informerede om sin 

rolle som beboerkoordinator  
Under renoveringen. Han er primært bindeled mellem be-
boerne og bygherre. 

6-2 Mail omkring tidsplan Lejerbo har nu fået tilbagemelding 
fra Brøndby Kommune og Landsbyggefonden. 
De har indkaldt Lejerbo til møde d. 20.8.2010 om sagen. 
Herefter skal sagen behandles/godkendes af Kommunal-
bestyrelsen. Dette forventes at  
kunne ske på førstkommende byrådsmøde d. 8. septem-
ber 2010. 
Efter godkendelsen af skema B i Brøndby kommune skal 
sagen endeligt godkendes i  
Landsbyggefonden, forventet d. 15. september. 
Endelig kontrakt med entreprenør kan underskrives 
umiddelbart efter godkendelse i   
Landsbyggefonden d. 16. september. 
Holder ovennævnte tidsplan, er udbudstidsplanen for-
skudt 7,5 uger, kontraktunderskrift var  
berammet til d. 26. juli, men er rykket til 16. september = 
7,5 uger. 

6-3 Mail omkring kapitaltilførsel: Taget til efterretning. 
6-4 Mail omkring udsættelse af genhusning: Lejerbo har ved 

”Beboermeddelelse”, dateret 25.      
maj 2010, bl.a. oplyst, at genhusningen i forbindelse med 
bygningsrenoveringen, efter 
planen vil blive påbegyndt lørdag d. 28. august 2010. Da 
det imidlertid ikke p.t. kan  
forventes, at myndighedsbehandlingen er endeligt afkla-
ret og renoveringsarbejdet fysisk 
påbegyndt inden udgangen af august 2010, vil det medfø-
re, at genhusningen udsættes indtil 
der er skat klarhed over, hvornår alle formaliteter er på 
plads. Der vil blive udsendt nyt varsel hurtigst muligt, 
med angivelse af genhusningsperioden.
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6-5 Mail omkring opsætning af TV, Internet og telefon i pavil-
loner: I genhusningspavillonerne installeres 
følgende: TV i hver pavillon med stor TV-pakke. Signal 
tages fra eksisterende bolignet i ejendommen. I hver pa-
villon installeres der en internet forbindelse.Signal tages 
fra eksisterende bolignet i ejendommen (Beboer med evt. 
fast IP-adresse eller lignende skal selv sørge for overflyt-
ning af deres forbindelse til pavillonen). I hver pavillon 
installeres der telefonstik med et fast  
tilhørende telefonnummer for den enkelte pavillon. Signal 
tages fra eksisterende bolignet i ejendommen (Beboer 
skal selv sørge for overflytning af egne numre, linjer for 
alarmtryk eller lignende til pavillonen. 

 
Pkt. 7 Varmemestersager 
7-1 udskiftning af cykelbom: Cykelbom for ende af blok 1 ud 

mod P-pladsen holdes åben i en forsøgsperiode, da der er 
beboer der har observeret gener ved bommen. 

7-2 Opfølgning af opsætning af bomme på sti: Prisen er nu 
undersøgt. Det koster ca. kr. 30.000 pr. bom. Bestyrelsen 
blev derfor pt. enig om at udsætte en evt. opsætning til 
efter renoveringen. Bestyrelsen prøver dog at finde andre 
alternativer indtil da. 

7-3 Vandskade i kælderrum i blok 5: Årsag vides pt. ikke. 
Dette undersøges nærmere ved eksperter. 

 
Pkt. 8 Klager 
8-1 Opfølgning: Motorcykel i kælderrum, brev sat op i opgan-

gen. 
8-2 Opfølgning: Klage over parkeret bil, brev afleveret til på-

gældende. 
8-3 Opfølgning: Klage fra beboer, klage besvaret.  
8-4 Klage fortroligt: Klage over beboer. Behandles. 
8-5 Klage fortroligt: Klage over beboer, efterfølgende tilbage-

kaldt. 
8-6 Knallert i cykelrum: Brev sat op i opgang. 
8-7 Klage fortroligt: Klage fra beboer. Klage videresendt til Le-

jerbo.  
 
Pkt. 9 Ansøgninger 

Intet 
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Pkt. 10 Eventuelt 
10-1 Nyt netværk: Der arbejdes nu på at anskaffe nyt netværk 

sammen med afdeling 90 og 
afdeling 94. Netværk skal skiftes pga. alder/slidtage. 

10-2 Billedgalleri af bestyrelsen: Der blev taget billeder af be-
styrelsen til brug for ophæng i Dueslaget ved ejendoms-
kontoret. 

. 
 
Refereret ved Kenneth Due 
 
 

 
 
 

Fisketur 
Søndag den 17. oktober 
 
Vi mødes på Brøndby Strand Station kl. 9.30 og tager til Hel-
singør, hvor fiskekutteren venter. 
Vi er hjemme igen omkring kl. 19. 
 
Billetter købes inden den 1. oktober på Netværkskontoret, 
Kisumparken 2. 
 
Pris: 75 kr. for børn og 100 kr. for voksne. 
Leje af fiskestang 40 kr. 
 
Penge for købte billetter gives ikke retur efter tilmeldingsfri-
sten. Fisketegn skal fremvises, når I køber billetter. 
 
NB! Fra efteråret skal alle over 18 år fremvise gyldigt fiske-
tegn. Det kan købes gennem hjemmesiden www.fisketegn.dk. 
Pris 35 kr. for et dagskort og 140 kr. for et årskort. Har I 
spørgsmål, så ring til NetværksKontoret på 
tlf.: 43542275 
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Lørdag den 25. september 2010 
 

Afgang kl. 9.00 fra Tranumparken 3 
Forventet hjemkomst kl. 18 

 
 
 

Billetter koster: 
100kr. for børn til og med 12 år og 150kr. for voksne. 

De kan købes hos NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 43 
54 22 75, lew@bo-vest.dk  

 
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er 

mandag den 13. september 
 

OBS! 
Har man ikke betalt og afhentet sin billet ved 
sidste betalingsfrist, videregives billetten til 
en anden.
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MILDRED KLEM
Fra 6. september til 6. 
oktober udstiller jeg 
nogle af mine billeder i 
Rheumhus 
Albjergparken 6, 
Brøndby Strand.                 

 

 
 

Vittigheder 
Har De problemer med spiritus? 
Nej, kun fornøjelser! 
 

Hver aften, inden jeg skal sove, plejer jeg at tænke igennem, 
hvad jeg har gjort og sagt i dagens løb, f.eks. om jeg har sagt 
noget, som kan såre andre.  
Hvordan i alverden klarer du dig med så lidt søvn? 
 

Der var 1 dansker og 50 nordmænd, ude at flyve. Desværre 
havde flyet ikke noget gulv, så de måtte holde fast i nogle 
stropper, der sad i loftet. Mens de fløj, sagde piloten, at flyet 
mistede højde og at der var 1 der måtte hoppe ud. Han valg-
te, at det var danskeren der skulle hoppe ud.  
Så klappede alle nordmændene.... 
 

- Hvor længe har de arbejdet her, unge mand ?  
- Lige siden jeg hørte direktørens trin ude på trappen. 
 

Jeg har fået en bedre stilling på kontoret.  
Såh, hvordan det?  
Jo, fysioterapeuten indstillede min stol rigtigt… 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Vi skifter til nyt beboerhus og ny dag og håber, at flere har 
mulighed for at deltage. 

 
Næste gang er derfor: Mandag den 20. september 

klokken 17.00 – 20.00 
i Rheumhus, Albjergparken 4 

 
Menu: 

Kåldolmere 
m.kartofler, sauce 

Lagkage 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

onsdag den 15. august 
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: Enlige med børn’s spiseklub 
 

Kig forbi 
Der vil også stå de sidste informationer, såsom menu og andre 

ændringer. I er også velkomne til at ringe. 
 

Vi glæder os til at se nye ansigter 
 

Mange hilsener 
Charlotte & Conni 
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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 
 
Kom ned og kig – måske er 
der lige det du mangler 
 
Vi har lidt af hvert 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

tilbud. 
 

v/Anders Christensen 
Tlf.: 29 28 84 01 

skanpol@hotmail.com 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
Weekend udlejning 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Administration: Kr. 350,- 

 
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 på hverdage: 
  
Leje 12 timer: 500,00 kr. 
Leje 6 timer: 300,00 kr. 
Administration: 300,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 

 

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: afd157cafeen@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 

Juni 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Morten Larsen 

Daruplund 33, 3. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Camilla Sparlund 

Resenlund 2, 1. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Nicoline Lundsgaard 
Daruplund 37, 3. tv. 

Løsning: 
 

Ene vinge på fuglen, hjul 
på stor flyver, Bogstav B 
på lille flyver, Vindpose 

på bygningen og stribe på 
sko 

 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret i åbnings-
tiden, mandag i lige uger, 

mellem kl. 18 – 19. 
 
 
 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned 

 

Voksensiden 
Præmierne 

Juni 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Meri Maj 

Daruplund 35, 1. th. 
 

1 fl. Vin:  
Henny Nielsen 

Daruplund 17, 2. th.  
 

Tillykke til de heldige 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret, mandag 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 
 

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 
Pr. 1. september ændres kontortid til mandag i lige uger 

 

Afdelingsformand: Tommy Rex Mortensen, Resenlund 10, 1.tv. 
mobil 42 30 03 06  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: Lillian Andersen, Daruplund 37, 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 


