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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 

  
 
 
 
  
 
 

 

Redaktørens side 
 

Endnu en måned er gået og julen står for døren. Det bliver så 
det sidste år med udendørslys på altanerne, for nogle af os be-
boere. Lidt underligt at tænke på. 
 
I dette nummer er der nyt ang. kommende husleje og I kan se 
hvordan pavillonerne kommer til at ligge og meget mere. 
 
Tak for alle jeres løsninger og læserbreve. 
 
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. 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:  
Mandag den 1. december kl. 16.00 
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Formanden fortæller 

 
 
Så kører toget, de første 
forandringer i forbindelse 
med renoveringen er i gang. 
Parkeringspladser til pavil-
lonbyen er under opførelse, 
håndværkerbyen og pavil-
lonbyen er under forbere-
delse, blok 16 er indkaldt til 
det første blokmøde og vores 
flotte pavilloner er under 
opførelse på fabrikken og 
bliver sat op i december.  
 
Apropos pavillonbyen: Vi 
udskrev i sidste nummer en 
konkurrence om et nyt navn 
til byen. Vi glemte at sætte 
en deadline, så hvis du 
endnu ikke har fundet på et 
godt navn, har du nogle da-
ge endnu – søndag den 14. 
november er sidste chance 
for at aflevere dit forslag.  
 
Du kan sende det som mail 

eller smide en seddel ind på 
afdelingskontoret. Vi beløn-
ner som bekendt det bedste 
forslag med 3 gode flasker 
vin. 
 
Livet går sin vante gang, 
vores revisorer har revideret 
vores interne regnskab, i 
øvrigt uden bemærkninger. 
Regnskabet vil blive frem-
lagt på det kommende afde-
lingsmøde.  
Lige som sidste år vil der 
være juletræsfest i Brønden, 
arrangeret af De 9 boligaf-
delinger i Brøndby Strand. 
Glæd jer, det bliver igen i år 
et super godt arrangement! 
 
Huslejen efter renoverin-
gen er noget vi alle har haft 
vores tanker, og nogen så-
gar bekymringer, om. Det er 
efterhånden 2 år siden vi 
stemte om Skema B på af-
delingsmødet, og dermed ja 
til renovering og forhøjet 
husleje. I mellemtiden har vi 
haft finanskrise hvilket har 
været til vores fordel, og 
samtidig har Brøndby 
kommune og Landsbygge-
fonden indgået en aftale der 
betyder huslejenedsættelse 
over en 5 års periode, en 
huslejenedsættelse der be-
tyder at vi faktisk ligger på 
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linje med de andre boligfor-
eninger her i Brøndby 
Strand hvad det gælder den 
gennemsnitlige m2 pris! Se 
mere inde i bladet. 
 
Operaen kommer til 
Brøndby Strand! Ja, min-
sandten om ikke at der skal 
opføres Wagners opera Par-
sifal i og omkring boligerne i 
Brøndby Strand. Bemærk at 
det ikke er amatører der 
kommer, men fuldblods 
professionelle operasangere 
og skuespillere. Læs mere i 
bladet. 
 
 
 

Oversvømmelse 
Under de skybrud vi havde 
sidst på sommeren, var der 
endnu en kælder der stod 
under vand. Faktisk måtte 
vi to gange tilkalde Falck, 
for at få pumpet vandet væk 
og opstillet fugtsugere. 
 
Det ledte til spørgsmålet om 
vi i det hele taget skulle ud-
leje disse kælderrum, når 
man nu kunne risikere at 
ens ting og sager stod i flere 
centimeter vand. Det for-
holder sig dog således, at 
Lokalinspektør Mogens Ni-

elsen har sporet en løsning, 
som vi håber vil holde van-
det ude. Den er i sagens na-
tur svær at teste, så vi må 
vente på næste skybrud og 
se om vi slipper for vand i 
kældrene. 
 
Under alle omstændigheder, 
bør lejere af kælderrumme-
ne checke dem af efter vold-
som nedbør. Er der noget 
der er blevet beskadiget, er 
det egen forsikring der 
dækker. 
 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsbestyrelsen 

 

 
 
 
 

HUSK 
Kontorvagter er: 

Mandage 
i lige uger fra 
18.00 – 19.00 
Næste gang: 

15. november 
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 Beboerkoordinatoren 
 

Nu begynder der at ske noget 
i Lunden. Man er ved at etab-
lere Håndværkerbyen ved sel-
skabslokalerne. Man er også 
gået i gang med at fjerne jord 
m.m. mellem blok 2 og 3, så 
der kan laves parkeringsplad-
ser til pavillonbyen. 
 
På næste side kan man se en 
plan over Lunden med Pavil-
lonbyen, parkeringspladser og 
Håndværkerbyen. 
 
Det første blokmøde er ind-
kaldt og holdes i starten af 
december for blok 16. Der vil 
blive udsendt forskelligt in-
formationsmateriale på for-
hånd, og på blokmødet vil 
procedurerne for genhusnin-
gen blive nøje gennemgået. 
Der vil selvfølgelig også blive 
mulighed for at stille spørgs-
mål. 
 
Vi arbejder på at lave en FAQ 
– flest stillede spørgsmål. Det 
er også meningen, at den bli-
ver lagt på Lundens Hjemme-
side. 
 
Jeg er i kontakt med P&T 
Brøndby Distributionscen-ter, 
der har ansvaret for uddeling 
af posten i Lunden.  

Jeg vil gerne have en aftale, 
således at alle beboere ikke 
skal på posthuset og melde 
midlertidig flytning. Det er 
DDC, der står for distribution 
af Folkebladet, Vestegnen og 
Søndagsavisen, og dem har 
jeg fået en aftale med. 
 
Med hensyn til klubberne, så 
skal de ikke ”genhuses”. 
Klubberne får nye facader/ 
vinduer, og skal rydde områ-
det ca. 1 m indvendig, så 
håndværkerne kan komme til. 
Der bliver ingen isolering i lof-
tet, da det er opvarmet rum. 
 
Jeg har kontor i ”håndvær-
kerbyen” på 1. sal – ved sel-
skabslokalerne – indgang fra 
parkerings-pladsen. 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. 
 

Vi ses …………. 
 

Mange hilsener 
John Frimann 
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Bevar Lundens Harpiks 
Bevar Lundens harpiks hvor 
det er muligt. 
Det er jo ikke alle fyrre- eller 
grantræer, der sviner famili-
en Vodschous bil til. Det er 
jo heller ikke alle træer, der 
er lige så smukke som L. 
Alstrup synes, selvom de er 
gamle. Det gælder lige me-
get om det er mennesker el-
ler træer. 
 

Jeg synes heller ikke, det vil 
være smukt, hvis alle biler i 
Lunden får ”regnfrakke” på. 
Jeg vil gerne gå ind for, at vi 
får fjernet nogle af træerne. 
For eksempel udenfor Re-
senlund 6 står der 2, der 
ikke har vokset sig lige 
smukke, samtidig er de ble-
vet så store, at vi må have 
lys både i stuen og køkke-
net hele dagen, når vi op-
holder os der. Også selv om 
solen skinner udenfor. Der 
kommer vel heller ikke mere 
lys, når vi får inddækket al-
tanerne. 
Jeg tror også, at fyrrenålene 
er med til at tilstoppe klo-
akkerne i tunnellerne til 
Maglelund. Vi skal også 
tænke på CO2. Vi bliver 
nødt til at plante nye træer 
for hvert træ vi fælder. Når 

vi gør det, kan vi lige så 
godt tænke på farver. Næ-
sten al beplantning er grøn, 
brun eller grå. Kan vi så ik-
ke i stedet for få frugttræer, 
syrener, sommerfuglebuske, 
forsytia og lign.? 
Træer der også om efteråret 
giver nogle gule og røde far-
ver. 
 

Med venlig hilsen  
Max og Inge Møller 

R.6 
 
 

Harpiks – Lundens træer 
Når ikke man har proble-
met, er det jo ikke noget 
problem. Vi har problemet 
med harpiks, det kan ikke 
som fugleklatter vaskes 
væk. Der kunne bygges car-
porte vi så kunne leje, eller 
vejen kunne flyttes til nu-
værende p-pladser. Jeg vil 
endvidere foreslå 20 km. 
hastighedsbegrænsning på 
vejen, så dem der kører 80 i 
dag kom ned på de tilladte 
50 km. 
 

Med venlig hilsen 
Kurt Berthelsen 
D. 61  
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Svar: 
Den natur, den natur. Den 
lever sin helt egen verden, 
og håber at den der trænger 
ind på den lever med i den-
ne verden, ellers bliver den 
fjernet. Det er hårde betin-
gelser. 
 

Vi kan snakke meget om 
harpiks og grannåle - men 
vi kan ikke gøre noget ved 
det, det er Brøndby Kom-
mune der bestemmer over 

træerne i Lunden. Men lad 
mig da slå fast, at så længe 
jeg kan gøre noget, vil der 
ikke blive fjernet et eneste 
træ i Lunden på grund af 
harpiks og grannåle. Vi le-
ver og elsker naturen, vi må 
lære at efterleve den også. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 

 
 

 

 

Rygning i vores opgange
Normalt er jeg et meget tål-
modigt menneske, men nu 
er min tålmodighed ved at 
være brugt op.  
 

Jeg skal hermed gøre op-
mærksom på at Folketinget 
(som tilfældigvis også er min 
arbejdsplads) har vedtaget 
en ny Rygelov (tilbage i 
2007), der bl.a. betyder at 
man ikke må ryge i opgan-
ge. Dette fremgår også af 
Lundens TV-kanal. 
 

Jeg vil derfor henstille til og 
opfordre alle beboere, gæ-
ster og brugerne af Ældre 
Caféen (D39) til at respekte-
re dette. Det er altså ikke 
særlig rart at komme ind i 
ens egen opgang og der lug-
ter af røg. Røgen trænger 

sågar også ind i lejligheden 
og det er ubehageligt. 
Ydermere er der nogen der 
ikke engang gider gøre sig 
den ulejlighed at smide de-
res cigaretskod i skralde-
spanden, men skodder ciga-
retten og efterlader skoddet 
i opgangen.  
 

Hvis vi alle viser hensyn er 
Lunden jo et rigtig godt sted 
at bo. Jeg vil derfor opfordre 
rygerne til at vente med at 
ryge, til I er i jeres egen lej-
lighed, eller ude i den friske 
luft. 
 

Mvh 
Lene Gregersen Kaasgaard 

D 39
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Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand 

afholder deres næste arrangement  
 

Fredag den 19. november 2010 

Her spiller Kannibalerne 
 

 
Bandet startede i 1959 og be-
sætningen er med en enkelt 
undtagelse den samme siden 
1963. Orkestret har, ud over 
at spille i div. danske Jazz-
klubber, kulturcentre og spil-
lesteder, i 1998 været på 

tourné til New Orleans, i 2001 
på Færøerne, i 2002 i Eng-
land, i 2003 i Italien og i sep-
tember 2005 spillede bandet 
ved 2 Jazz Festivaler i Cana-
da. Orkestret spiller glad, 
medrivende jazzmusik med 
masser af sang. 
Repertoiret er bl.a. At the Jazz 
Band Ball, Copenhagen, De 
24 røvere, Do you know what 
it means to mis New Orleans, 
Dinah, The world is waiting 
for the Sunrise, Margie. 

 
Trompet - Niels Petersen 

Klarinet og tenorsax – Peter Wassard 
Trombone og sang - Jan Holm 
Banjo og sang - Palle Hansen 

Bas - Benny Rosberg 
Trommer og sang - Jørn Rasmussen 

Bemærk! Middag kl. 1800 og kl. 2000  spilles der op. 
 

(Der skal købes spisebilletter senest 8 dage før arrangementets 
afholdelse hos kassereren, Urszula på tlf. 4373 5226 efter kl. 

17oo). Se også www.brondbyjazzklub  
 

Kom og vær med. Oplev stemning og dans. Rimelige priser i 
baren. Der findes rygerum. 
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Juletræsfest som i gamle dage
De 9 boligafdelinger holder 
igen i år en fælles juletræs-
fest. Det sker søndag den 5. 
december kl. 14-17 i Kul-
turhuset Brønden. 
af Laura Wogensen 
 
Julen står for døren, og til 
en ’rigtig’ jul hører også en 
ordentlig juletræsfest! En 
fest med sang og dans, godt 
humør og julegodter. 
Nogle af boligafdelingerne i 
Brøndby Strand har de se-
nere år oplevet en beskeden 
tilslutning til de traditionel-
le juletræsarrangementer. 
De må erkende, at de kom-
mercielle arrangementer i 
centre og lignende er stærke 
konkurrenter. 
”Sidste år besluttede vi der-
for at satse: vi ville lave en 
kæmpe juletræsfest - lige-
som "i gamle dage". Mange 
af os havde minder om fe-
ster med flere hundrede 
børn og voksne, stort jule-
træ, julemand og under-
holdning. Sådan en fest 
kunne jo kun afholdes ét 
sted: i "Brønden" og det blev 
den! Og den blev en succes. 
Vi var flere hundrede glade 
børn og voksne, der alle 
havde en god eftermiddag. 

Og som arrangører var vi 
ikke i tvivl: det her gør vi 
også næste år!” fortæller 
Hugo Thuge, talsmand for 
De 9. 
 
Julemanden på besøg 
Ingen julefest uden en jule-
mand! Sidste år vakte jule-
manden Benny Schumann 
stor glæde, og han kommer 
igen i år. Han vil optræde 
med sit nisseklovn- og cir-
kusartistshow sammen med 
to nissespillemænd, som 
synger sange og spiller mu-
sik, mens der danses om ju-
letræet. Desuden kommer 
der en sminkør, så børnene 
har mulighed for at få malet 
deres ansigter, og der vil 
være bamselotteri. 
 
Juletræ til loftet 
Meget var rigtig godt sidste 
år, men der er altid plads til 
forbedringer! Mest iøjnefal-
dende var det alt for be-
skedne juletræ. ”Træet for-
svandt næsten, da der blev 
danset omkring det, men 
det vil ikke ske i år. Vores 
ambition er, at træet i år 
skal "nå helt op til loftet". 
Nu er der godt nok højt til 
loftet i Brønden, så måske 



12 

bliver det lidt mindre end op 
til loftet, men et kæmpe træ 
skal vi ha'!” siger Hugo 
Thuge. 
 
Billetter til arrangementet 
For at deltage i festligheder-
ne den 5. december skal du 
købe en billet, som skal 
medbringes på dagen. Pris: 
20 kr. for børn og 30 kr. for 
voksne. Billetterne kan kø-
bes på NetværksKontoret, i 
Café 13 i Perlen og på Afde-
lingskontoret, D.29 i Lun-
den. 

 
 

Billetter købes: 
På Afdelingsbestyrelsens 
kontor, Daruplund.29, 
mandag den 15. november 
kl. 19.00 - 20.00 
 
 

 

Tricktyveri på 
Vestegnen - Vær 
skeptisk 
 

Københavns Vestegns Politi 
opfordrer ældre medborgere 
til at være skeptiske, når 
personer, man ikke kender 
eller venter besøg af, hen-
vender sig. Tricktyve er snu 
og finder på mange påskud 
for at blive lukket ind, men 
man kan selv gøre noget for 
at beskytte sig mod dem:  
 

 Åben ikke for nogen, du 
ikke kender eller venter 
besøg af 

 

 Før du åbner: Find ud 
af, om du kender ved-
kommende eller om 
ærindet er legalt. Brug 
dørspionen eller spørg 
igennem døren.  

 

 Husk: Før en håndvær-
ker eller lign. kommer, 
er det ofte varslet på 
forhånd 

 

 Ring hurtigt til politiet – 
43 86 14 48 eller 114 – 
hvis du oplever noget 
mistænkeligt i forhold til 
tricktyveri 
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Gode råd  
Københavns Vestegns Politis opfordrer borgerne til at være 
opmærksomme på indbrud:  
 

 Hold et vågent øje i dit område – også om natten. Er no-
get unormalt – er der f.eks. personer eller biler, der ikke 
plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?  

 Vær varsom med at lade døre og vinduer stå åbne om 
sommeren 

 Lad ikke værdier ligge åbenlyst fremme – gem dem af ve-
jen  

 Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renova-
tion, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom 
på mistænkelige personer og biler i dit område 

 Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt i 
forhold til indbrud – 43 86 14 48 eller 114 

 Sådan beskytter du dig mod indbrud – læs mere på 
www.dkr.dk 

 

Vittigheder 
 
To pensionerede mænd står og spiller golf, og den ene skal 
lige til at "putte" bolden i hullet, da han ser et begravelses 
optog. Han tager sin hat af og bøjer hovedet. 
Hans kammerat er overrasket: 
- Jeg vidste ikke, at du havde så stor respekt for de døde ? 
- Vi var trods alt gift i 45 år. 
 
På værtshuset sidder en lille forsagt bogholder og nyder sin 
fadøl. En stor kleppert af en børste går hen til ham og snup-
per fadøllen, som han skyller ned i én slurk. Den lille mand 
rejser sig op, og går hen til børsten. Han prikker ham på 
skulderen og siger: - Sig mig engang, var det Deres spøg, el-
ler var det i alvor, at De drak min øl ?  
- Det var naturligvis i alvor, svarer børsten.  
- Vær De glad for det, for jeg tåler ikke spøg. 



14 

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 mandag den 1. december kl. 16.00. 
 
 

Navn: ____________________________________Adr.:___________ 

God for-
nøjelse 



15 

Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

Løsning: _________________________________ 
 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST mandag den  
1. december 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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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
Bestyrelsesmøde nr. 10/2010 
Tirsdag den 5. oktober 2010 

 
Til stede: Tommy, Preben, Conni, Lilian, Mogens, Kenneth Sø-
ren, Birthe og John Frimann (gæst). 

 
Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden og godkendelse af refe-

rat: 
Dagsorden blev godkendt. 
Referat blev underskrevet. 

Pkt. 2. Renovering. 
2-1 Information fra Beboerkoordinatoren. 

John Friman forelagde bilag vedr. fremdrift/tidsplan 
for opstart. 
Der var mange spørgsmål på orienteringsmødet. Her-
iblandt: 
Antal sengepladser og bestik: Der er bestik til 6 per-
soner. Ved behov opsættes der ekstra sengepladser. 
Man må prøve at tage hensyn til ”delebørn”, der kun 
er der week-ender. 
Man vil forsøge at genhuse lægen i selskabslokalerne. 
Her er der ingen udlejning fra 1.7. til 30.9. 2011. 
Genhusning af købmanden vil formentlig ske i en bu-
tikspavillon, som opstilles i nærheden af nr. 17. 
Renovering af blok 14: Ingen udlejning fra 1.9. – 9.12. 
2012. 
Blokmøder holdes så vidt muligt i selskabslokalerne. 
Konkurrence i Lundexpressen om navn til pavillon-
byen. 
Sidestykker på altaner skal fjernes. 
John og Tommy laver fordeling af pavilloner under 
hensyntagen til ikke-rygere, husdyr, allergiramte per-
soner m.m. 
Der udarbejdes en ”flyttemappe/huskeliste” til bebo-
erne. 
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Kontortid for beboerkoordinatoren tænkes at være 
mandage fra 17.30 – 18.30 og torsdage fra kl. 9 – 10 
med start mandag den 1. november 2010. 
Der vil blive udsendt spørgeskema til beboerne inden 
genhusning i pavillonerne, bl.a. om antal personer, 
rygning, husdyr, allergi, handicap m.m. 
Hvidevarer tilhørende Lejerbo forbliver i lejlighederne. 
Egne hvidevarer – såsom opvaske- og vaskemaskiner 
skal flyttes. 
Der skal meldes postflytning og forsikringsselskab 
skal kontaktes om flytteadresse. 
Trækvogne til flytning af private ting indkøbes af var-
memesteren. 
Der bliver etableret aflåst skur til cykler, barnevogne 
og el-knallerter. 

2-2 Det er efter ansøgning tilladt at få fjernet den ene ra-
diator i køkkenet. Det gøres gratis, mens lejligheden 
bliver renoveret. 

2-3 Opfølgning på orienteringsmødet: Blev diskuteret. 
2-4 Driftsbudget efter renoveringen: Huslejerne vil 

fremgå i novembernr. af LE. 
Der udarbejdes en pjece til Boliganvisningen på Råd-
huset om de nye huslejer. 

 
Pkt. 3. Kontorvagter og akuttelefon. 

 Preben gennemgik kontorvagt den 20. september. 
 Søren gennemgik kontorvagt den 4. oktober. 

Der var nogle hængepartier fra sidste møde vedr. 
akuttelefon: 

 Dør i lejlighed havde fået et hul. 
 
Vi stopper vagterne i bestyrelsen  for akuttelefonen og 
laver en forsøgsordning for beboerne om selv at ringe 
til håndværkerne. Falck droppes til at passe telefonen.  
Der udarbejdes en akutliste, som beboerne skal følge 
samt en håndværkerliste på en køleskabsmagnet, som 
beboerne skal rette sig efter. 
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Pkt. 4 Udvalg, IT. Hobby/kælderrum og husdyr. 
4-1 Der arbejdes på at få etableret nyt netværk. 
4-2 Der sendes brev med ud til eksterne modtagere af 

Lundexpressen, om de ønsker at modtage den på en 
PDF-fil eller med posten, eller helt vil undvære den. 

 
Pkt. 5  Møder, referater og meddelelser. 

5-1 Invitation til Fyraftensmøde (er senere blevet aflyst). 
5-2 Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde blev gen-

nemgået af Tommy. Fælles Info-system (fraflytnings-
system) for alle 3 afdelinger blev godkendt af os med 
en prøvetid. 

5-3 Lundevandring søndag den 31. oktober. Bygninger 
beses udefra inden renovering. 

5-4 Markvandring den 11.10. kl. 19. 
5-5 Referat fra ”De 9”  i september blev taget til efterret-

ning. 
5-6 Referat fra Lejerbos hovedbestyrelsesmøde den 16. 

september blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 6  Regnskab. 

Budgetkontrol udarbejdet af Preben blev gennemgået. 
Det blev besluttet at tage budgetkontrol med på hvert 
møde. 

 
Pkt. 7 Varmemestersager. 

7-1 Stop for udlejning af sikringsrum. 
Der har været oversvømmelser i blok 1 og 5. 
Det menes, at miseren er afviklet, men vi venter på 
næste regnskyl, før vi tager beslutning om udlejning. 
Man må forvente, at der kan opstå fugtskader i uop-
varmede rum. Disse skal dækkes af eget forsikrings-
selskab. 
Tommy kommer med oplæg i næste LE. 

7-2 Der er meddelt byggetilladelse efter branden i Blæk-
sprutten. 

7-3 Ny gårdmand: Torben Jacobsen er ansat. Benny er 
stoppet. 
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Pkt. 8 Klager. 
8-1 Sag om knallert i blok 5 er lukket. 
8-2 Rod på altan i blok 4. Tommy tilskriver beboeren. 

 
Pkt. 9 Ansøgninger. 

1 ansøgning behandles næste gang. 
 
Pkt. 10 Eventuelt. 

Det blev vedtaget, at indgået post (sneglepost) åbnes 
af de personer, der færdes på kontoret (Preben og Bir-
the), hvorefter der i ekspeditionssager bliver givet be-
sked til Tommy. 
 

 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Husordenen, Lundens regelsæt 
Vi oplever ind i mellem 
brud på Husordenen, det re-
gelsæt som alle beboere i 
Lunden ved deres indflytning 
har skrevet under på at 
overholde. Det kan dreje sig 
om unødig larm, misopfat-
telser og andet. 
 
I de fleste tilfælde er det kun 
de berørte parter der be-
mærker det, men i andre til-
fælde er overtrædelsen af 
Husordenen af sådan en ka-
rakter at alle bemærker det – 
og netop fordi at vi på det 
seneste har vi fået flere hen-
vendelser fra beboere der har 
bemærket ulovligt opsatte 
paraboler, vil jeg godt under-
strege at det er ulovligt at 
opsætte paraboler med tilhø-
rende beslag på facaderne i 
Lunden. Det er tydeligt be-
skrevet i Husordenen hvor-
dan og hvorledes disse skal 
opsættes, og det er hverken 
på facader eller på altanen. 
 
Sagerne om de ulovligt op-
satte paraboler kører som de 
skal. Vi er opmærksomme på 
dem, har tilskrevet beboerne 
og vil om nødvendigt foretage 

de videre tiltag der skal til 
for at få sagerne lukket – i 
yderste konsekvens kan det 
ende med en opsigelse af le-
jemålet. Så langt kommer 
det forhåbentlig ikke. 
 
Fra bestyrelsens side er vi 
meget opmærksomme på at 
Husordenens regler følges, 
for kun på den måde kan 
Lunden være det sted hvor vi 
færdes og trives på bedste 
måde. Vi er 309 lejemål, føl-
ger vi ikke et fælles regelsæt 
kan enhver forestille sig 
hvordan det vil være at være 
beboer i Lunden. 
 
Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
 
 

 
 

 
 

 



21 

Huslejen efter renoveringen 
Der har været meget snak om hvordan huslejeniveauet vil 
være efter renoveringen. Vi har endelig fået de budgetterede tal 
fra Lejerbo, og kan her præsentere hvordan huslejen vil være 
efter indregning af renoveringsudgifterne. 
 

Det har været et kardinalpunkt for Brøndby Kommune at hus-
lejen skal ligge på niveau med de andre afdelinger i Brøndby 
Strand. Det er lykkedes med hjælp fra Landsbyggefonden som 
har bidraget med et tilskud på 50 kr. m2/år. Et tilskud som 
aftrappes over 5. Det betyder at vi i år 1 efter renoveringen 
kommer til at få en husleje på gennemsnitlig 690,67 kr. m2/år 
for familieboligerne – helt på linje med m2-prisen i de andre 
boliger i Brøndby Strand. 
 

Lad mig straks gøre opmærksom på at huslejen er baseret på 
2010/11 budgettet. Budgetændringer, der sker frem til den 
nye husleje træder i kraft efter renoveringen og godkendelse af 
skema C, vil ændre på den beskrevne husleje. Beregningen af 
vand og varme er altså ud fra dagens forbrug, dog er varme 
fratrukket 25 %, som er den beregnede besparelse efter den 
ekstra isolering af ydermurene og nye termoruder. 
  

Lejlighedstype Kvm Husleje Varme TV I alt Forskel 
B: 2 værelser 67,1 4.128 390 116 4.634 427 
C: 3 værelser 99,9 5.779 580 116 6.475 587 
E: 2 værelser + 2 
kamre 112 6.431 649 116 7.196 653 
F: 2 værelser + 3 
kamre 124 7.095 723 116 7.934 719 
G: 3 værelser + 2 
kamre 125 7.140 727 116 7.983 723 

 

Der kan være forskel i ovenstående i forhold til den enkelte 
husleje, da der ikke er taget højde for forbedringer af lejlighe-
den, eksempelvis nyt køkken, bad eller lignende. 
 

Vand og varme vil også blive individuelt afregnet, og dette vil 
også påvirke ovenstående beregning. Nogen vil komme til at 
betale mere, andre mindre, alt efter forbrug. 
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Nogen vil synes at det er en stor huslejestigning, men huslejen 
vil ikke komme til at ligge på et urimeligt niveau, og så skal 
man også tænke på hvor meget vi egentlig får forbedret - ikke 
kun vore boliger, men hele Lunden. Jeg har sagt det før og 
gentager gerne: Vi vil komme til at bo i den flotteste bebyggelse 
i hele Brøndby. 
 

Ydermere er huslejen et godt stykke under Skema A huslejen 
som blev godkendt på ekstraordinært Afdelingsmødet i 2007.  
 

Jeg synes faktisk at vi kan tillade os at være godt tilfredse. 
 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
 

 

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 
 
 
 

 



23 

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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Frivilligmesse i Brøndby - Fokus på 
frivilligt arbejde 
Lørdag den 2. oktober blev der for første gang afholdt Frivil-
ligmesse i Brøndby. Formålet med messen er at sætte fokus 
den store og vigtige indsats, som de mange frivillige i Brønd-
by yder.  Derudover er det en klar ambition for frivilligmes-
sen at være udstillingsvindue, hvor personer, som gerne vil, 
men endnu ikke har engageret sig i det frivillige arbejde, kan 
gå på opdagelse. 
Messen løb af stablen i Kulturhuset Brønden. På dette års 
messe var over 30 foreninger repræsenteret. Med godt 200 
besøgende summede den store sal af liv og snakken gik på 
kryds og tværs. Udover tilbuddene i messeområdet var der 
også indlagt et program med spændende og relevante oplæg 
om frivillighed. 
Selvom Frivilligmessen var pænt besøgt, er der plads til både 
flere foreninger og besøgende, så forhåbentlig vil Frivilligmes-
sen i de kommende år rammes af vokseværk.  

Værestedet på Langbjerg  
Som noget nyt er Værestedet på den gamle Langbjergskole i 
kælderen åben tirsdag til torsdag fra kl. 14-22 og søndag fra 
kl. 18-22. Kig forbi til et slag billard eller en snak hvis du er 
mand og mellem 16 og 25 år. 

 

Vittighed  
To advokater er på café.  
De bestiller to glas cola, sætter sig ved et bord og tager hver 
især deres medbragte madpakker op af tasken. Tjeneren ser 
dette og skynder sig hen til dem:  
- I må altså ikke spise jeres egen mad herinde.  
Advokaterne kigger et kort øjeblik på hinanden og bytter der-
efter madpakke. 
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Parsifal kommer til Brøndby Strand 
Igennem nogle uger har en teatergruppe besøgt en række bo-
ligområder for at finde det helt rigtige sted at nyopføre Wag-
ners opera Parsifal. De har også besøgt Brøndby Strand og 
her har Netværkskontoret vist vores bydel frem. Det har de 
gjort så godt, at teatergruppen har valgt Brøndby Strand til 
opførelsen! 
 

Lidt om projektet: 
Hvad er Parsifal? 
Parsifal er en opera skrevet og komponeret af den tyske 
komponist Richard Wagner i 1882. Historien henter han fra 
anekdoterne om Ridderne af Det Runde Bord. En legende der 
stammer fra ca. år 600 e.kr.  
Historien i operaen er kort fortalt: På en borg på grænsen til 
det muslimske Spanien bor en gruppe af gralsriddere. De 
vogter de to kristne relikvier – den hellige gral og det spyd 
Jesus blev stukket med, da han hang på korset. Spyddet er 
blevet stjålet af en tidligere gralsridder. Han har opbygget sit 
eget rige på den anden side af grænsen og truer nu med at 
overtage Gralsborgen. En ung mand ved navn Parsifal kryd-
ser grænsen til det muslimske rige og tilbageerobrer spyddet 
til gralsridderne.  
 

Hvorfor Parsifal? 
Operaens tematikker beskriver frygten for det fremmede, mø-
det mellem kulturer og nedbrydningen af fordomme. I operaen 
rejser Parsifal til det fremmede rige - Klingsor. I virkeligheden 
er denne fremmede verden ikke andet end de fordomme og 
fantasier, vi europæere har haft og stadig har om Mellem-
østen. Det er fortællingen om frygten for alt fremmed.  Men 
det er også historien om at blive klogere og have sympati og 
forståelse for hinanden i mødet mellem kulturer og mellem 
kristendom og islam. 
 

Hvordan?  
Projektet bryder med teatrets traditionelle ramme og inviterer 
publikum ind i et alment boligområde i københavnsområdet. 
Et område, som for mange er helt ukendt land, og hvor de vil
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blive udfordret på deres fordomme og stereotype forestillinger 
om boligområdet og dets beboere. Operaen bliver nykompo-
neret som et musikalsk møde mellem arabisk og vestlig mu-
siktradition. Hovedrollerne skal synges af professionelle san-
gere fra Danmark og Mellemøsten. Koret skal bestå af et pro-
fessionelt kor og beboere fra det valgte boligområde. Vi vil, 
via opslag og samtaler med nøglepersoner i områdets net-
værk og foreninger, invitere alle interesserede til at deltage i 
koret. 
 

Hvornår? 
Forestillingens spillerperiode er 9-30.april 2011. Korarbejdet 
med beboerne starter i december-januar 2010 med én ugent-
lig koraften. Den samlede prøveperiode med alle medvirkende 
starter d. 28.02.2011. De professionelle sangere og skuespil-
lere har en intensiv 6 ugers prøveperiode, hvor vi forventer at 
beboerne deltager 2-3 eftermiddage/aftner frem til premie-
ren. I spilleperioden forventer vi at opdele koret i flere kor, 
således at deltagerne medvirker ca. 2 gange om ugen (med-
mindre der er interesse og energi til flere gange). 
 

Målgruppen 
Der vil blive solgt billetter til forestillingen via billetten.dk. Vi 
forventer derfor et blandet publikum af almindelige ope-
ra/teater-gængere og beboere og naboer, som tiltrækkes for-
di, det er lokalt. 
 

Praktisk 
Ønskescenariet er at opføre Parsifal både ude i det offentlige 
rum og inde i en lejlighed. Publikum (ca. 40-45 af gan-
gen)skal ankomme til området og selv bevæge sig igennem 
bebyggelsen og frem til en opgang. På vejen skal noget af ko-
ret synge fra altaner eller på legestativer. Fremme ved opgan-
gen ringer publikum på og bliver lukket ind. Resten af fore-
stillingen foregår inde i en lejlighed. Dvs. vi har brug for en 
lejlighed, som kan stå til rådighed i hele øve- og spilleperio-
den. Alt i alt ca. to måneder. Vi forestiller os; 1. at det kan 
være en ledig lejlighed, som stilles til rådighed af boligselska-
bet, 2. at vi betaler en familie for at låne os deres lejlighed el-
ler 3. at medarbejdere eller bestyrelse råder over
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en lejlighed, som vi kan låne mod evt. at opstille en midlerti-
dig container som kompensation. Alternativt kan forestillin-
gen måske også opføres i et selskabslokale eller lignende.  
 

Vi vil selvfølgelig følge op med mere info, lige så snart vi hører 
nærmere. 
 

Tommy Rex Mortensen,  
Afdelingsformand 
 
 
 
 
 

 
PCB i Lunden? Nej! 
 

PCB er et kemikalie, et af verdens 10 farligste miljøgifte. I 
byggeindustrien er PCB blevet brugt til op i 70’erne som fu-
gemasse i vinduer, mellem facadeelementer, termoruder mm. 
 

Lejerbo har testet for PCB i alle afdelinger der er bygget mel-
lem 1950 og til 1977 hvor stoffet blev forbudt. Der er fundet 
mindre mængder i 4 afdelinger, men ikke så meget at det ud-
gør en sundhedsrisiko. 
 

Lunden er IKKE en af disse afdelinger! 
 

Kurt Kristensen, forretningsfører i Lejerbo udtaler: 
”Det har været et stort arbejde at få foretaget de mange un-
dersøgelser i vores boliger. Men af hensyn til vores beboeres 
sundhed følte vi, at det var det rigtige at gøre. Og nu, når vi 
står med det her gode resultat, er vi selvfølgelig både glade og 
lettede. Vores beboere kan være trygge ved, at de ikke er ble-
vet udsat for sundhedsskadelige PCB påvirkninger i deres 
hjem.” 
 

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 23. november 
klokken 17.00 – 20.00 

i Café13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
 

Hjemmelavet pizza med salat 
pandekager med sukker og syltetøj 

Tilmelding skal ske senest: 
 

torsdag den 18. november 
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-

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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 – 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 
 
 
 
 



34 

 

 
 
 
 

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 

Oktober 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Filippa Wiegh 

Daruplund 3, 1. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Jonas K. Adamsen 
Daruplund 65, 1. th. 

Løsning: 
 

Halvmåne, sløjfen, kanin-
øre, kanin-hale, øje på 

tilskuer 
 

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 

Oktober 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Bente Madsen 

Daruplund 17, 1. th. 
 

1 fl. Vin:  
Preben Feldrup 

Resenlund 2, 2. tv.  
 

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. 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 


