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Redaktørens side 
Så kom vi til sidste nummer i dette år. Et nyt og spændende år 
står for døren. Vi vil hermed ønske alle vores læsere, en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende Nytår. 
 
I sidste nummer, var der fejl i Børneopgaven. ”Nissen” havde 
taget forklaringen til opgaven: Find 3 ens hunde. Vi har truk-
ket lod blandt alle indsendte løsninger og undskylder mange 
gange. 
 
Tak for alle jeres løsninger og læserbreve til dette nummer. 
 
Rigtig god fornøjelse med årets sidste blad. 
 
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:  
Lørdag den 1. januar kl. 16.00 
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Formanden fortæller 

     
Så kan man vist godt sige at 
renoveringen er gået i gang. 
 
Uden foran mine vinduer 
kravlede der lige pludselig 
en gravko forbi med en 
masse brædder i ”munden” 
– det kunne næsten ligne en 
Tyrannosaurus Rex med sit 
bytte. Inden længe var 
plankeværk, kæmpe blom-
sterkrukker, bomme mm. 
samlet sammen i en kæmpe 
container og kørt væk. 
 
Samtidig var andre maski-
ner gået i gang med at an-
lægge parkeringspladser til 
Lundeborgs beboere, og sel-
ve udgravning til Lundeborg 
var såmænd også så småt i 
gang. 
Ved håndværkerbyen blev 
der også gravet for at an-

lægge parkeringspladser 
foran blok 13 og 14 som er-
statning for de pladser pro-
jektet har inddraget. 
 
Der er lang vej hjem. Det vi 
oplever lige nu, er kun den 
spæde opstart. Forhåbentlig 
holder I alle ud, for når vi 
når målet er jeg sikker på at 
det har været hele ulejlighe-
den værd. 
 
Vore beboerkoordinator er 
også i fuld gang, husk at 
hvis du har spørgsmål er 
der kontortid 2 gange om 
ugen. Bare kig forbi. 
 
Og så har renoveringspro-
jektet sine egne sider på 
Lundens hjemmeside. Der 
ligger masser af informati-
on, absolut også et besøg 
værd. Klik ind på 
www.lundens.net/renovering 
 
Til slut vil jeg benytte lejlig-
heden til at ønske jer alle en 
rigtig God Jul og et Godt 
Nytår. 
 
 
 

en aftale der betyder   
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Navn på pavillonbyen 
 

Er du trist og har du sorg i sinde? 
Ja, vi er mange der kan huske de glade linjer fra sangen om 
Lundeborg, som nu hedengangne Ove Bager gjorde berømt 
for efterhånden mange årtier siden. 
 
Nu har vi fået vores egen Lundeborg, det er nemlig det nye 
navn på pavillonbyen! 
 
Det fine navn er kommet fra Finn Jørgensen, D5, som der-
med kan nyde et godt glas vin eller to. Tillykke med det! 
 
Vi har meldt navnet ud til rådgiver, byggeledelse, entreprenø-
rer, Lejerbo, Post Danmark mm. Nu er det bare om tage det 
flotte navn i brug. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

 
 

Selskabslokalerne 
I forbindelse med jul og nytår er der ingen kontorvagt i sel-
skabslokalerne fra: 
mandag den 20. december til og med mandag den 4. januar. 
Jeg er der igen den 10. januar. 
 
Glædelig jul og godt Nytår. 
 

Hilsen 
Tina 
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Beboerkoordinatoren
Tidsplanen for genhusning 
er ved at være klar for de 
første blokke. Blok 16 skal 
kun genhuses i 6 uger. 
 
Det første blokmøde er af-
holdt den 2. december 2010. 
 
Der er planlagt blokmøder 
for de næste 4 blokke: 
Blok 15: 
torsdag den 13. jan. 2011. 
Blok 1: 
torsdag den 10. feb. 2011. 
Blok 2: 
torsdag den 24. marts 2011. 
Blok 3: 
torsdag den 5. maj 2011. 
 
Jeg har haft møde med 
PostDanmarks Distributi-
onsleder, der har ansvaret 
for uddeling af posten i Lun-
den. 8 dage før udflytning og 
hjemflytning sender jeg en 
mail med navn og adresse og 
hvor man flytter hen, så kla-
rer han det praktiske med 
omadressering af posten. 
 
En del beboere har spurgt 
om man kunne komme til at 
se pavillonerne. Derfor hol-
der vi åbent hus i pavillon-
byen ”Lundeborg”: 
lørdag den 8. januar 2011 

kl. 13:00 – 15:00 og 
søndag den 9. januar 2011 
kl. 10:00 – 13:00. 
 
De første pavilloner kommer 
i uge 49, og derefter bliver 
Pavillonbyen etableret. 
 
Jeg har aftalt med Nordflex 
(forsikring), at de udarbejder 
en standard flyttemeddelelse 
til ens eget forsikringssel-
skab. 
 
Man kan kontakte mig på 
mobil 24 86 13 77 eller man 
kan sende en mail til 
jf@wessberg.dk  
 

Jeg har fast kontortid hver 
mandag kl. 17:30 til kl. 
18:30 og hver torsdag kl. 
9:00 til kl. 10:00. Man kan 
også ringe og lave en aftale 
om møde. 
 

Jeg har ikke kontortid 
torsdag den 23., mandag 
den 27. og torsdag den 30. 
december 2010 p.g.a. jul 
og nytår. 

 
Vi ses …………. 
 
Mange hilsener 
John Frimann 
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Esplanaden, Brøndby Strands beboerblad 
 
Esplanaden er det flotte beboerblad du har fået i din postkasse 
for nylig og som udkommer 10 gange årligt. Egentlig er vi i 
Lunden ikke berettigede til at modtage da vi på et tidspunkt 
har fravalgt at betale til dt, men da vi via samarbejdet i De 9 er 
medproducenter på den folder der er indstik i det nye num-
mer, er Esplanaden altså også delt ud i Lunden. 
 
Tag og sæt dig ned et stille øjeblik og bladr lidt i bladet. Det 
rummer masser af læsestof for os beboere i Brøndby Strand, 
og det kan forekomme lidt uforståeligt at vi vælger ikke at 
modtage det, når vi på samme tid gerne deltager i alt andet 
samarbejde i bydelen – og gør det med iver og glæde. Vi er flere 
bestyrelsesmedlemmer der deltager i samarbejdet på forskellig 
vis, til glæde for beboere i Lunden, men såmænd også andre 
steder hvor vores input bliver bemærket. 
 
Lad os gå ”all-in” for at bruge et nyt og moderne begreb. Lad 
os supplere læsningen vores lokalblad Lundexpressen med 
læsningen af Esplanaden for på den måde at få viden om hvad 
der sker lokalt og omkring os. 
 
Jeg vil på næste afdelingsmøde, hvis bestyrelsen er enig, tage 
til forslag at vi fremover deltager som abonnenter på Esplana-
den. Forhåbentlig er I enige og bakker op om forslaget. 
 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
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Kaptajn Sorte Fjæs og skibshunden 
Luffe besøger Rheumhus 
Lørdag den 29. januar 2011 kl. 
13.00 kan du møde rockpiraten 
Kaptajn Sorte Fjæs og skibshun-
den Luffe i Rheumhus. De un-
derholder med musik og sjov for 
børn fra 2-10 år. Musikken er en 
blanding af nye og velkendte 
børnesange, og børnene bliver 
inddraget i forestillingen med 
dans og bevægelse. Dørene åb-
nes allerede kl. 12.30 – så kom i 
god tid! Pris: 20 kr. pr. person. 
Billetter købes i Rheumhus eller 
på NetværksKontoret. Velkom-
men til en glad og også lidt farlig 
eftermiddag i musikkens tegn.
 

 

 
 

Juletræer i Lunden  
 

I gennem mange år har det været en tradition i Lun-
den, at man måtte kaste juletræet ud over altanen og 

ned på græsplænen. 
 

Det er stadig tilladt, og vi beder om, at det sker senest 
søndag den 9. januar 2011. 

 
På denne måde undgår vi bl.a. tilsmudsning af trap-
peopgangene, og vi takker for beboernes medvirken. 
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Rettelse til indlæg om rygning i vores opgange 
 
I Lundexpressen nr. 9 november 2010 har Lene Gregersen Kaasgard, D 39, 
et indlæg vedrørende rygelov. I indlægget henstilles det, at alle beboere, 
gæster og brugere af Ældre-Cafeen (D39) respekterer loven. 
 

Ældre-Cafeen vil hermed kraftigt protestere mod brugen af Ældre-Cafeens 
navn i forbindelse med D39, da dette drejer sig om en anden klub og ikke 
vores forening. Det mindste man kan forlange er, at når man skriver et ind-
læg så skal man gøre sig den ulejlighed at bringe det rigtige navn, da ikke 
alle beboere åbenbart ved hvor Ældre-Cafeen har til huse. 
 

Altså Ældre-Cafeen har adressen Daruplund 19, og indlægget omhandler 
altså ikke os. 
 

Venlig hilsen 
Ældre-Cafeen 

Bestyrelsen 
 

 
 

 
 

Vaskeriet til jul og nytår 
 

Fredag den 24. dec.: Lukket 
Lørdag den 25. dec.: Lukket 
Søndag den 26. dec.: Lukket 
Mandag den 27. dec.: Alm. Åbent: 7.00 – 22.00 
 

Fredag den 31. dec.: Lukket 
Lørdag den 1. jan.: Lukket 
Søndag den 2. jan.: Alm. Åbent: 7.00 – 17.00 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår af de seks blå mænd 
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Åbent hus i Lundeborg 
 
Der er flere beboere der har udtrykt ønske om, at se pavillo-
nerne inden man flytter ind. Derfor holder vi åbent hus som 
følger: 
 
 

Lørdag den 8. januar 2011 kl. 13:00 – 15:00 og 
Søndag den 9. januar 2011 kl. 10:00 – 13:00. 

 
 
Da der nok kommer mange beboere og der er begrænset 
plads, kan der forekomme lidt ventetid på at komme ind og 
se pavillonen. 
 

 
Jule-altankonkurrence 2010 
Sidste år var der mange der havde pyntet en flot altan i for-
bindelse med Julen. Afdelingsbestyrelsen vil igen lave en ju-
le-altankonkurrence blandt beboerne i Lunden. 
 

Så i starten af december vil en dommerkomité gå rundt i 
Lunden og finde de tre flotteste altaner. 
 

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

Det skal dog ikke gå over gevind, så det bliver ligesom i den 
amerikanske film hvor hele huset er ”pakket” ind i lys m.m. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Parkeringspladser og harpiks
 

Her forleden dag kørte jeg 
en tur ned langs blok 12, 13 
og 14 hvor vi, som den op-
mærksomme læser nok har 
bemærket, har haft indlæg 
for og imod fældning af træ-
er grundet harpiks. 
 

Løsningen med at fælde 
træer vil koste 30 – 35 træer 
livet, og det er jeg stadig 
imod, lige som Brøndby 
Kommune givetvis også vil 
være det. 
 

Men så slog tanken mig: 
Hvorfor er der lavet parke-
rings pladser på den side af 
vejen? Det betyder også at 
man skal krydse vejen når 
man har parkeret sin bil, og 
nogen har børn, indkøbspo-
ser og andet med. Hvorfor 
ikke lave parkeringsplad-
serne langs blokkene? 
 

Her er et billede som det ser 

ud i dag:  
 

Og her hvordan det kunne 
se ud efter jeg har manipu-
leret lidt med billedet: 

 
 

Det vil selvfølgelig kræve 
samarbejde med kommunen 
at få projektet i gang, men 
spørgsmålet er om det er en 
god ide? 
 

Lad os få kommentarer fra 
jer, ikke mindst jer der bor i 
blok 12, 13 og 14. Smid et 
brev ned på kontoret, eller 
skriv en mail. Adresser fin-
des på bagsiden af bladet. 
 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand
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HUSK 
Kontorvagter er nu: 

Mandage 
i lige uger fra 
18.00 – 19.00 
Næste gang: 

13. december 
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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 lørdag den 1. januar kl. 16.00. 
 
 

 
Navn: ____________________________________Adr.:___________ 

Held og 
lykke 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
A:__________B:_________C:__________D:___________E:_________ 
 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST lørdag den  
1. januar klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 



14 

Læserbrev: 
Hvor er alle gårdmændene henne? 
Nu har jeg de sidste 14 dage lagt mærke til, at vi (som det ser 
ud) kun har én gårdmand i området. Han ordner både skral-
derum fejer sne, samt salter. Jeg kender desværre ikke nav-
net på gårdmanden, men tror ikke der er nogen der er i tvivl 
om, hvem jeg mener. Han er trods ovenstående altid smilen-
de og man får altid lige en hilsen med på vejen. Endvidere 
har han sågar også beklaget, at kældertrapperne endnu ikke 
er ryddet. Kære gårdmand, det skal du ikke beklage for hvis 
der er én der er effektiv, ja så er det dig. Du er på fra tidlig 
morgen til sen eftermiddag og det gælder også weekenderne. 
Jeg sidder nu i dag lørdag den 4. dec. og kan se du stadig-
væk er i gang og det er kun dig jeg ser. Jeg bor i Resenlund, 
har en datter, der bor i Daruplund, og der er du også. Så 
endnu engang - hvor er de andre gårdmænd??? 
 

Venlig hilsen 
Birgitte Lund 

R. 12 
Så hurtigt kan det gå! 
Det var lidt af en overraskelse at renoveringsprojektet ind-
drog parkeringspladserne ved håndværkerbyen. Det har nu 
heller ikke været meningen, men omstændighederne gjorde 
at man fra projektets side skal bruge disse pladser til bl.a. 
opbevaringsplads. 
 
Vi har i forvejen mangel på parkeringspladser i Lunden, og 
henvendte os derfor til projektet for at få lavet erstatnings-
pladser – og jeg tror kun der gik 3 dage, så var de klar. 
Græsplænen foran blok 13 er nu omdannet til midlertidig 
parkeringsplads og er flittigt benyttet. 
 

Tak for hurtig reaktion! 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand
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My home is my castle! 
 
Når jeg kører hjem fra arbejde, ned af 
Strandesplanaden og får øje på Lunden er 
jeg hjemme. Ja, det er den følelse jeg har: 
Lige fra det øjeblik, til jeg har parkeret bilen og trasker ned 
langs ”min” blok, er jeg hjemme. 
 
Når jeg går ind i opgangen er jeg hjemme, derfor er jeg rigtig 
ærgerlig hvis der ligger affald, aviser og reklamer på trapper-
ne. Ikke desto mindre samler jeg affaldet op, jeg vil jo gerne 
holde mit hjem så pænt som muligt.  
 
Nogen gange er der også nogen der har røget i mit hjem, og 
det selvom det ikke er tilladt, da det ind i mellem er en ar-
bejdsplads for håndværkere, vores blå mænd og rengørings-
folk. Og tanken strejfer mig, hvorfor efterlader man affald og 
gamle aviser? Og kan man ikke vente med at ryge til man en-
ten er indenfor sin egen hoveddør eller ude i den friske luft? 
Behøver man at dele sin cigaret med naboerne? 
 
Med mange hilsner og vinteroptimisme, 
Tommy Rex Mortensen, R10 (snart Lundeborg) 
 
 

 
 
 



16 

”Jeg ser små blå mænd… 
der drøner rundt omkring mig”, sang Shu-Bi-Dua i 1974. 
Den kunne jeg godt finde på at synge, her 36 år efter. Og nej, 
det er hverken filmen ”Blå Mænd” eller smølfer jeg tænker 
på. 
 
Sidste vinter var der ekstremt meget sne, også her i Lunden. 
Det væltede ned, og da det var koldt var der udsigt til at det 
blev liggende i lange tider. Det gjorde det også, bare ikke der 
hvor vi beboere har vores daglige gang.  
 
Vores ejendomsfunktionærer gjorde et kæmpe stykke arbejde 
for at vi kunne komme frem og tilbage nogenlunde trygt og 
sikkert. Vel var det svært for dem at følge med, men med en 
flot indsats gik det over al forventning. 
 
I disse uger ser det ud til at fortsætte med store mængder 
sne, men endnu en gang bliver sneen den store taber – vores 
blå mænd er ikke sådan at overvinde! 
 
Tak til dem, og fortsæt endelig det gode arbejde. 
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Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand 
afholder deres næste arrangement  

 

Fredag den 26. december 2010 

Her spiller Slingertown Dance- and Jazzband 

Orkesteret består af 6 glade musikere på trompet, piano, 
bas, klarinet, sax og sang samt trommer, guitar og banjo. 

Der spilles op kl. 20oo 

 

 

Se også: www.brondbyjazzklub  

Kom og vær med. Få rørt jer efter julefrokosten. Oplev stemning og 
dans. Rimelige priser i baren. Der findes rygerum. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Bestyrelsesmøde nr. 11/2010 
Tirsdag den 2. november 2010 

 

REFERAT 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Birthe Ket-

terle, Lilian Andersen, Kenneth Due, Conni Sparlund, 
Søren Jensen, Mogens Nielsen og beboerkoordinator 
John Frimann (under punkt 2). 

 

Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden og godkendelse af refe-
rat: 
Dagsorden blev godkendt. 

 Referat blev underskrevet. 
Pkt. 2. Renovering. 
2-1 Information fra Beboerkoordinatoren. 

Håndværkerbyen er etableret. Der vil blive en 100 m2 
stor overdækket gård med udstilling af renoverings-
projektet. Indgang fra P-pladsen. 
Første blokmøde afholdes den 2.12.2010 kl. 18.30. 
Varsler udsendes til blok 16 Tidsplan godkendes den 
8. november 2010. 
Etablering af P-pladser ml. blok 2 og 3 er i gang. 
Pavillonbyen etableres i december måned. 
De ”hårde hvidevarer” i pavillonerne er af mærket ”Go-
renje”. 
Der holdes møde med postmesteren for at finde en 
nem løsning for beboerne, så ikke alle beboere skal 
melde flytning. 
Beboerne skal formentlig selv medbringe støvsuger. 
Klubberne skal ikke tømmes, men skal ved arbejdet 
med vinduer og facader holde ca. 1½ m fri af vinduer-
ne. 
Entreprenøren sørger for af- og påmontering af alle 
hvidevarer – også egne. 
Birthe og Lilian syner pavillonerne ved fraflytning. Der 
udarbejdes en checkliste for rengøring. 
Det undersøges, om der kan skaffes senge til små 
børn under 3 år, så de ikke falder ud. 
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Tommy er medlem af Byggeudvalget. 
Parkeringspladser etableres ved blok 13. 
Det overvejes, om alle betonmure kan males grå lige-
som en del af facaderne. 
Mudrede stier p.g.a. arbejde fejes hver dag ved fyraf-
ten. 
Der efterlyses ideer til lidt socialt samvær i Pavillon-
byen (betales af frie midler). 
Der arbejdes videre med at omlægge akuttelefonen til 
beboerne. 

 

2-2 Husleje efter renoveringen. 
De foreløbige huslejer bliver billigere end forudsat i 
Skema A. De kommer i Lundexpressen. Vand- og 
varmeafgiften bliver individuel, da der bliver opsat 
målere. 

 

3. Kontorvagter og akuttelefon. 
3-1 Conni gennemgik kontorvagt den 18. oktober. 
3-2 Akuttelefonen. 

Vindue i værelse ved at falde ud. Skinner knækket om 
formiddagen i blok 11. 
Teknikken i vaskeri gået i stykker en fredag eftermid-
dag. Der blev åbnet med hovednøgle, men en beboer 
låste efter sig lørdag, så der måtte åbnes igen med ho-
vednøgle. 
Ingen lys i opgangene i blok 9 samt hylende dørtele-
fon. Elektriker rekvireret. 

3-3 Akuttelefonen. 
Opfølgning af sagen om vaskeriets manglende åbning 
grundet elektronikken. 

  

4.  Udvalg, IT. Hobby/kælderrum og husdyr. 
4-1 Nyt netværk fungerer. 

 

5. Møder, referater og meddelelser. 
5-1 Invitation til Fyraftensmøde mandag den 22. novem-

ber. Der mailes til Tommy, hvem der deltager senest 
16. november – formiddag. 

5-2 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 21. september 
blev gennemgået af Tommy.
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5-3 Lundevandring søndag den 31. oktober. Bygninger 
m.m er beset udefra inden renovering. Bemærkninger 
viderebehandles af Tommy. 

5-4 Markvandring. Referat følger næste møde. 
5-5 Referat fra ”De 9”–møde den 11. november: 

5-5.1 Birthe deltager i arbejdsgruppen vedrørende jule-
træsfest i Brønden.  

5-5.2 Visionsaften samme aften som Fyraftensmøde.  
5-5.3 Parsifal blev drøftet.  
5-5.4 Ældrecafeen fik afslag på tilskud til indkøb af opva-

skemaskine.  
5-5.5 DR har misbrugt billede af højhusene til tema om 

”det andet Danmark”.  
5-5.6 Referatet blev herefter taget til efterretning. 

5-6 Referat fra Styregruppen den 11. oktober blev taget til 
efterretning. 

5-7 Lunden. Budgetkontrol blev gennemgået. 
5-8 Visionsaften ”De 9” den 22. november. Tilmeldingsfrist 

den 17.11. 
 

6. Regnskab. 
6-1 Regnskab for Selskabslokalerne og Ældrecafeen 

 Blev gennemgået. 
6-2 Driftsbudget for Lunden 2010/2011 blev gennemgået. 
6-3 Indkøb af ny PC`er til kontoret udsat p.g.a. tidsnød. 
 

7. Varmemestersager. 
7-1 Forslag til ændring af Husordenens § 21: Udsættes til 

senere. 
7-2 Udskiftning af eltavler i institutionerne Blæksprutten 

og Resenlund.  
Tommy og Preben forhandler med kommunen om, 
hvor stort tilskud, vi skal bidrage med. 
 

8.  Klager. 
Regler for opsætning af paraboler/antenner vedlagt. 

8-1 Parabol i blok 2. Sagen er gået videre til Lejerbo. 
8-2 Parabol i blok 13. Der arbejdes med sagen. 
8-3 Parkeringspladser inddraget. Der laves erstatnings-

pladser ved blok 13. 
8-4 Tidligere sag om rod på altanen i blok 4: Alt er ryddet 
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op. Beboerne har rettet sig efter vores anvisning. 
 

9. Ansøgninger. 
9-1 Ældrecafeen ansøger om tilskud til julefrokost. 

Tommy og Preben kontakter kassereren. Forslag til 
beløb sendes til bestyrelsen til beslutning. 
 

10. Diverse. 
10-1 DR`s tema om Brøndby Strand. 

De 9 boligselskaber har i fællesskab rettet henvendel-
se til DR Nyheder og protesteret mod misbrug af bille-
der af højhusene i deres tema om ghettoer. 
Brøndby Strand er ikke ghettoområde og ikke på liste 
over de 29 særligt udsatte områder. 

10-2 Parsifal. Opera opføres i Brøndby Strand. 
Spilleperiode 9.-30. april 2011. 
Projektet bryder med teatres traditionelle rammer og 
inviterer publikum ind i et alment boligområde. Koret 
vil bestå af professionelle og beboere fra det valgte bo-
ligområde. 
Operaen bliver et musikalsk møde mellen arabisk og 
vestlig kulturer. 
Der arbejdes videre med projektet gennem områdets 
netværk og foreninger. 
Prøveperioden starter den 28.2.2011. 

10-3 Tekst TV på BeboerTV. Lilian og Preben arbejder vide-
re med det. 

10-4 Fastelavn. Status: Lokale bestilt til den 6. marts 2011. 
10-5 Juletræsfest i Brønden søndag den 5. december 2010. 

Billetsalg på Afdelingskontoret mandag den 15.11. kl. 
19 – 20. 

10-6 Dagsordener og referater lægges på serveren fremover. 
10-7 Info server til brug for varmemester og lokalinspektør. 

Der skal opmåles vægge i lejlighederne. 
3-værelses: Hos Søren 
4-værelser: Hos Kenneth. 
5-værelser: Hos Preben/Tommy. 
 

Refereret ved 
Birthe Ketterle
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Ældre-Caféen 
Lejerbo afd. 157 

 
Referat fra generalforsamlingen i Ældre-Caféen den 13. november 
2010 kl. 15:00. 
 

Der var fremmødt 21 medlemmer. 
 

Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Regnskab 
4) Indkomne forslag 
5) Valg 
6) Eventuelt 
 

Pkt. 1.  Valg af dirigent 
Næstformanden åbnede generalforsamlingen og foreslog Finn Niel-
sen som dirigent. Finn Nielsen blev valgt og konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

Pkt. 2.  Bestyrelsens beretning 
Beretningen var omdelt/sendt til medlemmerne, og næstforman-
den uddybede denne. Der er sket en del frafald i vort medlemstal, 
hvilket jo ikke er usædvanligt, vi er trods alt en pensionistforening. 
Der er tilkommet nogle yngre og nye medlemmer, og vi forsøger 
nogle nye tiltag for at få flere medlemmer, bl.a. har vi deltaget i 
Frivillig Messe afholdt i Kulturhuset Brønden. 
 

Der er indkøbt en crosstrainer, så alle medlemmer – som kan tåle 
det – opfordres til at bruge den og desuden kan man være med til 
at gå stavgang om mandagen. Vi har igen i det forløbne år haft 
nogle gode arrangementer, og nogle af vore medlemmer har været 
en tur i Polen i sommer.  
 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 3.  Regnskab 
Regnskabet var omdelt/sendt til medlemmerne. Kassereren spurg-
te om der var spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, 
og takkede bl.a. for de ydede tilskud. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 
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Pkt. 4.  Indkomne forslag 
 

Der var indkommet et forslag. 
 

Ældre-Cafeen er af afdelingsbestyrelsen blevet bedt om at ændre § 
3 i vedtægterne tilbage til det oprindelige, idet afdelingsbestyrelsen 
ikke vil godkende, at andre end Lundens pensionister og efter-
lønsmodtagere kan blive medlem. 
 

Bestyrelsen stiller derfor forslag om ændring af § 3: 
 

Fra -§ 3. Alle pensionister og efterlønsmodtagere boende i 
Brøndby Strand kan blive medlemmer. Personer, der ikke bor i 
Lunden, skal dog betale fuld pris ved de arrangementer, hvor afde-
lingens bestyrelse har ydet tilskud. Gæster skal betale for kaffe og 
brød. 
 

Til – § 3 Alle pensionister og efterlønsmodtagere – boende i 
Resenlund og Daruplund – kan blive medlemmer. 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

Pkt. 5 valg. 
 

 Glenda Jensen blev valgt som ny formand. 
 Leo Hansen blev herefter valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
 Gurli Ibsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
 Sinna Andersson blev valgt som ny suppleant for 1 år. 

 

Næstformanden overrakte Inger Simonsen blomster og takkede for 
det store arbejde hun havde gjort for Ældre-Caféen gennem årene. 
 

Dernæst meddelte næstformanden, at ved valg af ny formand, er 
der ikke længere behov for en næstformand, hvorfor han fremover 
er menigt bestyrelsesmedlem. 
 

Pkt. 6.  Eventuelt. 
 

Der blev stillet nogle forslag med hensyn til, hvad vi kunne gøre for 
at tiltrække medlemmer, og det er noget som bestyrelsen vil arbej-
de videre med. 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15:30. 
 

Referat ved Leo Hansen. 
 
 

 Finn Nielsen Inger Simonsen Glenda Jensen 
 Dirigent Afg. formand  Ny formand 
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Beboerkoordinator 
John Frimann 
 

Kontortid: 
mandag kl. 17:30 – 18:30 og 
torsdag kl. 09:00 - 10:00 
 

Håndværkerbyen 
Daruplund 69-71 
 

Jeg kan også kontaktes på: 
Mobil: 24 86 13 77 eller 
Mail: jf@wessberg.dk 
 

 

GØR DET SELV KLUBBEN 
 

Åbningstider: onsdag kl. 15:00 - 18:00 
 

Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kan komme og 
ordne cykel - male, slibe o.s.v. har du ikke selv værktøjet, kan vi må-
ske hjælpe dig. 
 
Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre - et stort bord i den 
rigtige højde - og du kan få lidt hjælp, hvis snitmønstret ikke passer. 
 
KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørge os om 
på telefon: 4373 8109 
 
 

Venlig hilsen 
Gør Det Selv-klubben 

Daruplund 45 
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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) 
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Ghettolisten igen-igen 
Der er meget snak i medierne i disse tider omkring ghettoli-
sten, der definerer de boligområder der betegnes som ghetto-
er. 
 
Kriterierne for at kommer på ghettolisten er: 

 Mindst 40 pct. af beboerne har ingen tilknytning til ud-
dannelse eller arbejdsmarkedet. 

 Mindst 270 pr. 10.000 indbyggere har en dom for over-
trædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforise-
rende stoffer. 

 Mindst halvdelen af beboerne er indvandrere eller efter-
kommere fra ikke-vestlige lande. 

 
Brøndby Strand er ikke et af disse områder, da vi ikke opfyl-
der 2 af de tre kriterier der skal til for at komme på listen. Et 
af dem opfylder vi dog, og det handler om antallet af beboere 
mellem 18 og 64 år uden for arbejdsmarkedet, her ligger vi 
på 42 % og det er 2 % for meget.  
 
”Her fra og videre” projektet og samarbejdet mellem De 9 og 
Brøndby Kommune er unikke tiltag som er med til at gøre 
vores område til et tryggere og bedre sted at bo. Det er helt 
specielt at 9 boligafdelinger i en bestemt bydel på den måde 
sætter sig ned og laver fælles problemløsning og planlægger 
ud i fremtiden. Det skal vi støtte op om! Personligt tror jeg at 
dette samarbejde vil holde Brøndby Strand væk fra ghettoli-
sten og i sidste ende få den anerkendelse til bydelen som den 
fortjener.  
 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Vi flytter tilbage til Café13 og dermed en ny dag. 
 

Næste gang er derfor: Tirsdag den 25. januar 
klokken 17.00 – 19.30 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
 

Er ikke fastsat endnu 
Tilmelding skal ske senest: 

 

torsdag den 20. januar 
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 

 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
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FALCK 
 

Lejerbo afd. 157 Lunden 
har sit eget Falck abonne-

mentsnummer. 
 

Lundens abonnementsnr. 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. 
Mandage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 

Pris pr. stk. 1 kr. 
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Vittigheder 
 
To gamle damer mødes på torvet. 
- Jeg har fået en ny bil... 
- Neeej, hva' for een..?? 
- En Toyota. 
- Må jeg se den..?? 
- Ja, da, den holder lige herovre. 
Ca. 2 minutter senere.... 
- Jamen Karen, det er da ikke en Toyota, det er en Mitsubi-
shi..!! 
- Det ved jeg da godt, men hvis jeg siger det, så falder mine 
tænder ud. 
 

Povl er 90 år gammel. Han har spillet golf hver dag siden han 
gik på pension for 25 år siden. 
En dag kommer han hjem, fuldstændigt nedslået: 
- Nu er det slut, siger han til sin kone, jeg dropper golfspillet. 
Mit syn er blevet for dårligt. Lige efter at jeg har slået bolden, 
kan jeg ikke se, hvor den havner henne. 
For at trøste ham siger hans kone: 
- Jamen, hvorfor tager du ikke min bror med dig og prøver. 
- Din bror? Han er jo 103 år gammel. Han kan ikke hjælpe 
mig. 
- Måske er han 103 år gammel, svarer konen, men han har et 
meget skarpt syn. 
Så dagen efter tager Povl sammen med sin svoger på golfba-
nen. Han placerer sin bold på holderen, slår den og prøver på 
at se, hvor den havner henne. 
Han vender sig mod sin svoger: 
- Har du set, hvor min bold blev af? 
- Jada. Naturligvis. Mit syn er perfekt. 
- Alletiders! Hvor blev den så, af? 
- Kan ikke huske det ... 
 

Der var stor glæde da plejehjemmet fik spiritusbevilling.  
Ib på 89 bestilte en flaske vin: 
"Du kan bare skrive det på regningen, jeg betaler når jeg 
checker ud......" 
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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 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: 
Glenda Jensen 
Tlf.: 61 79 26 04 
Mail: afd157cafeen@lundens.net 
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ÅBNINGSTIDER: HVER ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornø-
jelige timer. Vi har lokaler med mange sjove og spændende 
genbrugsting. Vi kan også tilbyde reparation af tøj, syning af 
gardiner m.m. 
 

MEN – KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har gang i. 
 
 På gensyn i 
AKTIVITETSKLUBBEN 
Daruplund 5 st. 
ALTANSIDEN 
 
 
 
 

 
 

– 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.: 51 97 42 10 
 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

DARUPLUND 5 
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Børnesiden 
Præmierne 

November 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Mai Linh Nguyen 

Daruplund 19, 1. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Marcus Christiansen 
Daruplund 35, 2. tv. 

 

3. præmie / 20 kr. 
Kirstine Persson 

Daruplund 3, 1. tv. 

Løsning: 
 

De 3 ens hunde er nr.: 
 

4-8-10 
 

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 

November 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Anne Marie Pensbo-Madsen 

Daruplund 17, 3. tv. 
 

1 fl. Vin:  
Inger Simonsen 

Daruplund 3, 1. mf.  
 

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 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

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. 19 
  Formand Glenda Jensen, D. 47 
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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 


