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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 
  
 
 
 
  
 

 

Redaktørens side 
 

Endelig kom der lidt mere varme til knoglerne. Nyd det, så 
længe det varer 
 

Denne gang er der tilmelding til Loppemarked side 14 og til 
BonBonLand. Vi sælger kun billetter 2 gange. Se side 6. 
 

Vi har ændret på deadline, så den nu er den første i måneden. 
Det skulle være lidt lettere at huske. 
 

Dette er sidste blad inden sommerferien, så vi ønsker jer alle 
en rigtig god og varm sommer. 
 

Tak for 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 og Jeanette  
 

 Næste deadline:  
Onsdag den 1. september kl. 16.00 

 



3 

FORMANDEN 

FORTÆLLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdelingsmøde om af-
stemning af skema B ikke 
nødvendig 
I sidste nummer af Lundex-
pressen fortalte jeg at vi 
snarest ville indkalde til af-
stemning om skema B. En 
sådan afstemning vil kun 
være nødvendig i tilfælde af 
at skema B vil have yderli-
gere konsekvens for husle-
jen i forhold til skema A. 
Sagt på en anden måde: 
Hvis skema B havde over-
skredet det budget vi stemte 
ja til i skema A, skulle vi 
endnu en gang til afstem-
ning. 
 

Sidste nyt fra Lejerbo og to-
talrådgiverne er at den en-
treprenør der har vundet 
entreprisen, ligger under 
skema A priserne. Ingen 
tvivl om at de ugunstige ti-

der for byggeriet i forbindel-
se med finanskrisen har 
presset entreprenørerne på 
indtjeningen, hvilket har 
været til vores fordel. 
 

Det har desværre ikke været 
muligt at få en tilbagemel-
ding om hvordan økonomi-
en endeligt ser ud, der reg-
nes i skrivende stund stadig 
på de mange tal. Hav tål-
modighed lidt endnu, lige så 
snart vi hører fra Lejerbo vil 
vi sørge for at alle beboere 
bliver informerede. Læs me-
re omkring renoveringen in-
de i bladet. 
 

Beboermeddelelse 
Vi har alle sammen modta-
get meddelelse fra Lejerbo 
omkring genhusning. Ved 
en genhusning skal beboer-
ne varsles 3 måneder i for-
vejen, og det er hermed 
sket.  
Jeg vil dog gøre opmærksom 
på at genhusningen ikke 
påbegyndes den 28. august. 
Det er renoveringen der 
starter denne dato, og inden 
genhusningen kan gå i 
gang, skal der bygges 21 
pavillon lejligheder, der skal 
anlægges parkeringsplads 
til disse, der skal etableres 
håndværkerby og mm. 



4 

Det er svært at sige hvornår 
selve genhusningen præcist 
starter, men i starten af 
september lyder sandsyn-
ligt. 
 

Bon Bon Land 
Igen i år arrangerer vi tur til 
Bon Bon Land for børn og 
barnlige sjæle. Vi tager af 
sted den 21. august sam-
men med Gildhøj og Dam-
mene. Prisen er kun 75 kr. 
for voksne og 25 kr. for 
børn – normalprisen er 209 
kr. og du bliver oven i købet 
transporteret i ”vores egen” 
turistbus! Dette kan kun 
lade sig gøre grundet et til-
skud fra Lejerbos aktivitets-
pulje, tak for det! 
 
Og lad mig så lige slå et slag 
for loppemarkedet den 29. 

august, som vi skrev om i 
sidste nummer. Her er en 
oplagt mulighed for at sælge 
de gode sager man har lig-
gende i skabe og pulterrum 
– og ikke mindst gøre en 
god handel. Vi sørger for 
salg af øl, vand og pølser og 
ikke mindst godt vejr, og 
håber på at mange vil delta-
ge eller kigge forbi. 
 

Sommeren er over os, lad os 
nyde den. Pas på dine na-
boer, vis respekt og undgå 
høj musik for åbne døre og 
vinduer – og fra hele besty-
relsen, ønskes I alle en rig-
tig god og varm sommer! 
 
 

Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
 

 

Rotterne kommer!  
Hvis du tror at den strenge 
vinter har gjort kål på rotte-
plagen i Lunden, tror du for-
kert. Der er stadig rotter der 
lyster sig rundt omkring – og 
den eneste måde vi kan slippe 
af med dem på er ved at gøre 
livet vanskeligt for dem. 
 

Jeg har fået en mail fra en 
beboer der har set 4 rotter le-
ge i buskadset ud for hendes 

altan. Det vil sige at de tumler 
omkring hvor vi færdes, og 
ikke mindst hvor vores børn 
færdes. I værste fald er det et 
spørgsmål om tid før vi ople-
ver et decideret angreb fra en 
forskræmt rotte, og vi er alle 
klar over hvor smittebærende 
rotter er. Husk på, at et en-
kelt rottepar kan blive til 800 
på et år! 
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Maler jeg fanden på væggen? 
Måske, men hellere forebygge 
end at helbrede – og hvordan 
forebygger vi så? Først og 
fremmest, lad være med at 
fodre fugle. Vi har alt for 
mange gange set at der er lagt 
brød ud til fuglene.  
 

FODRER DU FUGLE FOD-
RER DU ROTTER! 
Det er også en rigtig god ide 
at lade være med at smide 
indpakningspapir andre ste-
der end i en skraldespand. 
Ganske små rester af mad, 
slik eller andet er guf for en 
rotte. Selv i opgange oplever 
jeg at der ligger affaldspapir 
med madrester. 
 

Med tanke på, at en rotte kan 
komme igennem et hul på 
størrelse med en 2-krone, kan 
man frygte den dag hvor man 
går ind i opgangen og der lø-

ber en rotte imod en. 
 

Ser du en rotte, er det vigtigt 
at melde det til kommunen. 
Kommunen udfører rottebe-
kæmpelsen, men skal selvføl-
gelig vide hvor der skal be-
kæmpes – og jeg kan forestille 
mig at rottebekæmpelsen sker 
hvor problemet er størst. Du 
melder det via kommunens 
hjemmeside: 
www.brondby.dk  
Er du i tvivl kan du ringe til 
Materielgården på telefon: 
43 28 24 60. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
 
 

 
 
 

Campingvogne - Trailere 
 

Der er pt. en ledig plads til udlejning. 
 

Kontakt Afdelingskontoret eller send en mail: 
lunden@lundens.net 

 
Pladsleje: kr. 600,- pr. år. 
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BonBonLand     
Børnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-Land 
i samarbejde med Gildhøj og Dammene 

 

Lørdag den 21. august 2010 
 

Vi kører fra P-pladsen ved postkassen / Blæksprutten kl. 9:00 og vi  
kører fra BonBon-Land kl. 17:00. 
 

Børn kun ifølge med voksne 
 

Da vi har modtaget et aktivitetstilskud fra Lejerbo og Lundens 
Venner, gives der rabat på billetterne. 

 

Billetpriser: Voksne  kr. 75,00. 
 Børn (1–15 år)  kr. 25,00. 
 

Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage: 
 

Tirsdag den 15. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
Tirsdag den 29. juni fra klokken 18:00 – 19:00 
 

Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene, kan I 
forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenstående slip. Læg den i en 
kuvert sammen med penge for billetter og smid den ind ad brevspræk-
ken på kontoret. Så sørger vi for, at I får leveret billetterne så hurtigt 
som muligt. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 
Seneste tilmelding er den 1. august kl. 16.00 

 

 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________ 
 

Vi vil gerne forudbestille: 
 

____ Voksenbilletter á 75,00 kr. = ______________ 
 

____ Børnebilletter á 25,00 kr. =   ______________ 
 

Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.: _________________________
 
Vi kører selv derned: _________ 
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Renovering? 
Vi sidder med en frustreret følelse efter modtagelse af brevet BE-
BOERMEDDELSE 25. maj 2010 fra Lejerbo.  
Dette brev er nemlig skrevet som om renoveringen er vedtaget! 
 

I tidernes morgen stemte vi beboer JA til skema A - ikke til god-
kendelse af renoveringsplanen men alene ja til at bestyrelsen måt-
te arbejde videre med opgaven.  
Vi har hele tiden på alle møder fået tydelig besked på, at vi ikke 
har stemt JA til aftalen men at dette først skulle ske med afstem-
ning af skema B i 2/3 kvt 2010 og at det stadigvæk ville være mu-
ligt at stemme NEJ til skema B, hvorefter sagen så ville overgå til 
kommunen. 
 

Tidsplan for gennemførelse af helhedsplanen fra: 
 

Lundeavisen 2 – sept. 2007:  
år 2010:  
1. og 2. kvt:  Renoveringsarbejderne udbydes til entreprenørpris-

sætning 
3. kvt: Besluttende beboermøde for godkendelse af det pris-

satte renoveringsprojekt til udførelse, samt husleje-
konsekvens. 

Lundeavisen 3 - maj 2009: 
år 2010: 
1. kvt:          Indhentning af tilbud og valg af entreprenør 
2. kvt:          Besluttende beboermøde for godkendelse af det pris-

satte renoveringsprojekt til udførelse, samt husleje-
konsekvens 

 

Det er altså vores klare opfattelse ved alle de afholdte møder samt 
skrevet materiale, at ingenting er besluttet førend der afholdes en 
endelig afstemning 2/3 kvt 2010. 
 

Vi sidder stadigvæk tilbage med mange spørgsmål førend vi synes 
vi er i stand til at tage en endelig beslutning om renoveringen kan 
godkendes - Og vi kan ikke være de eneste eller? 
 

Men lige nu ønsker vi svar på: er beslutningen om renoveringen 
trukket ned over vores hoveder eller kommer renoveringen til en-
delig godkendelse, som det er os lovet? 

Mvh. Rosenqvist, 
Daruplund 1, 2.tv. 
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Hej familien Rosenqvist 
Det korte svar er ”Nej”, men 
det vil jeg gerne uddybe. 
 

MEN – lad mig straks pointe-
re, at der selvfølgelig ikke 
bliver trukket noget som 
helst ned over hovedet på 
nogen. Demokratiet lever i 
bedste velgående, også i 
Lunden. 
 

I har helt ret i, at der i Lun-
deavisen står at der skal væ-
re et besluttende beboermø-
de, for godkendelse af det 
prissatte renoveringsprojekt, 
samt huslejekonsekvens. Nu 
er det sådan, at konjunktu-
rerne i byggeindustrien har 
været til vores fordel, og 
skema B ikke vil overskride 
budgettet fra det vedtagne 
skema A, som blev fremlagt 
på afdelingsmødet den 28. 
maj 2009. Dermed er der ik-
ke basis vor en yderligere af-
stemning. 
 

I henhold til § 37 i ”Lov om 
almene boliger m.v.”, skal 
afdelingsbestyrelsen forelæg-
ge de overordnede rammer 

for iværksættelse af arbejder 
i afdelingen, for afdelings-
mødet til godkendelse, forin-
den arbejderne sættes i 
gang, hvilket er sket forinden 
fremsendelse af skema A til 
kommunen og Landsbygge-
fonden, som en forudsæt-
ning for deres godkendelse. 
 

På afdelingsmødet blev såvel 
projekt som den tilhørende 
huslejekonsekvens godkendt 
med et overvældende flertal, 
og senere har Brøndby 
kommune og Landsbygge-
fonden godkendt skema A.  
 

Ydermere står der denne 
passus i referatet fra afde-
lingsmødet den 28. maj 2009 
(som altså er senere end 
Lundeaviserne): Når vi kom-
mer nærmere renoveringen, 
vil der blive indkaldt til blok-
møder for nærmere oriente-
ring om projektet, og herefter 
blev mødet afsluttet. 
 

 
Tommy Rex Mortensen.
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Renoveringsnyt 
”Hallo – er I vågne?” lød en mail fra en beboer der efterlyser in-
formation om hvad der sker i forbindelse med renoveringen og 
i øvrigt mener, at nyhedsstrømmen er ufatteligt ringe. 
 

Der har indtil for nyligt ikke sket det store, og så kunne vi ha-
ve valgt parolen, at intet nyt også er en nyhed og gået i luften 
med den.  
 

MEN JEG VOVER PELSEN! 
 

For der er faktisk information, som kan være af interesse. Det 
ligger fast at: 
 

1. En ny Lundeavisen er i støbeskeen. 
2. Der vil blive etableret byggepladskontor mm. foran blok 

14. 
3. På begge sider af blok 12 vil der blive etableret nye parke-

ringspladser til håndværkerne. 
4. Der vil blive bygget en pavillonby med 21 lejligheder på 

fodboldbanen ude foran blok 15. 
5. Der vil blive etableret parkeringspladser mellem blok 2 og 

blok 3 til brug for beboerne der bor i pavillonbyen. 
6. Der vil blive afholdt blokmøder i god tid inden en blok på-

begynder udflytning. 
7. Der vil blive opstillet en container ved den blok der skal 

genhuses, således at beboerne kan smide affald ud nemt 
og bekvemt. 

8. Der vil blive sat flyttekasser, boblepapir, tape i opgangen. 
9. Hårde hvidevarer vil ikke blive flyttet ud af lejligheden. 
10. Man flytter en opgang ad gangen. Udflytning om søn-

dagen, hjemflytning om lørdagen. 
 

Vi har alle modtaget en Beboermeddelelse fra Lejerbo. Denne 
type meddelelser er et lovkrav som sendes til alle beboere der 
står foran en genhusning. Heri står at genhusning efter planen 
starter den 28. august, hvilket dog ikke er rigtigt. Det er reno-
veringen der starter denne dato, men inden selve genhusnin-
gen starter, skal der ske en masse forberedende arbejde – her-
af opførelsen af pavillonbyen.
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Som planen er lige nu, er det meningen at der startes med 
blok 16, derefter blok 15 og så 1 – 14. Det er ikke til at gætte 
sig til hvornår den enkelte opgang skal genhuses. Der er man-
ge parametre der spiller ind, såsom forsinkelser på grund af 
vejret, forsinkelse i opstart af den egentlige genhusning, ræk-
kefølgen af opgange i en blok – er det en opgang med 6 lejlig-
heder der skal flytte hjem, er det som oftest også 6 lejligheder 
der flyttes ud, mm. Jeg ved det er svært, vi vil alle sammen 
gerne have at vide hvornår vi skal flytte, men vi må have tål-
modighed lidt endnu. 
 

Vi er mange beboere, det vil give mange spørgsmål, og vi står 
gerne til rådighed. Send os gerne en mail med spørgsmål, vi 
svarer så hurtigt vi overhovedet kan. 
 

Ydermere vil vi bruge hjemmesiden, husstandsomdelt info og 
ikke mindst vores kommende Tekst TV til at informere jer 
yderligere. 
 

Vi er klar over, at information er et kardinalpunkt og har der-
for også nedsat en nyhedsgruppe til at håndtere dette. Vi 
skruer op for fokus omkring nyhedsformidling! 
 

Mange hilsner 
Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 
 
Børnecykler sælges. Stør-
relsen er 24 tommer, der er 
2. stk. SCO Funky med 7 
gear, håndbremse og lås og 1 
stk. Mustang med 3 gear, 
håndbremse og lås. 
 
Alle er pæne men kan godt 
bruge en pudseklud. Pris: 
300 kr. stk. for SCO’erne og 
200 for Mustangen. 
 
Henvendelse til Tommy på 
tlf. 42 30 03 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

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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Fisketur med Børnenes 
Rejsebureau                
af Charlotte Hansen 
 

Tidlig lørdag formiddag den 
24. april mødtes 42 veloplag-
te ” lystfiskere” på Brøndby 
Strand Station, klar til af-
gang mod Helsingør, hvor 
kutteren ”HAVSTRYGEREN” 
lå i lystbådehavnen bag ved 
Kronborg og ventede på at 
tage os med på Øresund. 
Det var flot aprilvejr, sol fra 
en skyfri himmel, en anelse 
vind og strøm gav let bølge-
gang, men ikke noget der af-
skrækkede vores forsamling. 
 
Fremme ved et fiskested, 
ringede skipper med klokken 
som signal, her kan fiskes 
på 18m. dybt vand og der gik 
ikke lang tid før den første 
torsk kom ombord. Den var 
desværre for lille. Torsk skal 
måle 38 cm., før de må tages 
om bord. Der var præmie til 
den første og til den største 
torsk. Den største torsk lå 
på 4-5 kg. Og der måtte 
hjælp til fra skipper for at 
hale fangsten ombord.  
 

Der blev fanget meget andet 
end torsk, blandt andet kul-
ler, sej, hvilling, fladfisk og 
knurhane. Alle der var inte-
resserede, fik af besætningen 

kyndig besked om deres 
fangster og en lille ”søforkla-
ring” i ny og næ. Knurhanen 
var særlig interessant. Den 
er en delikatesse, men sam-
tidig stikker den. Det gør 
ondt og kan give grimme in-
fektioner, men flot det er 
den. 
 
Ali transporterede grej og 
fisk, og der var en del i egen 
bil, der bistod med kørsel fra 
Helsingør station til Havnen. 
Turen fik ros af deltagerne, 
og det var dejligt at se så 
mange nye ansigter. Flere 
spurgte, hvornår vi gentager 
fisketuren. Vi håber natur-
ligvis det bliver snart. 
 
På snarligt gensyn 
 
Charlotte Hansen og Ali Koc 
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Lunden 
afholder 

søndag den 29. august 2010 

kl. 10:00 til kl. 15:00 
på græsplænen mellem blok 5 og 6 

 

For at få ”en stade” kan du allerede nu tilmelde dig til afde-
lingsbestyrelsen på slippen forneden. 
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 16. august kl. 16:00. 
 

En stadeplads koster kr. 30,00 pr. bord, som betales ved til-
meldingen. (Bordet eller lignende skal man selv medbringe). 
 

Arrangementet aflyses ved vedvarende regn. 
 

Bestyrelsen vil stå for salg af øl, vand, pølser/ brød m.m. 
 

Evt. nærmere oplysninger hos: 
 
Tommy på tlf.: 42 30 03 06 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Navn: ______________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________ 
 
Telefon nr.: ______________________________________________ 
 
Antal ”stader”: __________  Kr.: _________________ vedlagt 
 

Afleveres på kontoret, Daruplund 29, altansiden senest man-
dag den 16. august kl. 16:00, inkl. betaling for ”stade”. 
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”Parlamentet” rocker i Brønden 
Fredag den 11. juni kl. 
21.00 spiller Parlamentet i 
Brønden, det sker i forbin-
delse med KulturWeekend 
2010. 
 

Parlamentet er et rockband 
med danske ord og tekster. 
Stilen placerer sig et sted 
mellem Magtens korridorer 
og Volbeat – med andre ord: 
Der er smæk på. 
 

Musikalsk har Parlamentet 
rødder i alt fra 60’ernes 
progressive rock over 70 
’ernes heavy blandet med 
den tungeste nutidige me-
tal, dog med et meget pop-
pet og syng-med-venligt ud-
tryk. Her kan selv mormor 
headbange med. 
 

Parlamentet består af fem 
mand: Carsten Olsen bas, 
Jeppe Stærk guitar, Claus 
Nielsen trommer, Frank 
Rothstein keyboard & Erik 
Christensen mikrofon. 
 

På Facebook kan du høre 
Parlamentets kommende 
singleudspil ”Trykudlign”. 
www.facebook.com/parlame
ntet 
 

Alle Parlamentets medlem-
mer har spillet i bands 
igennem de sidste 15-20 år. 
Erik og Jeppe har en fælles 

fortid som guitarister i ban-
det Crane, som udgav en 
plade i år 2000 og turnerede 
rundt i landet i denne for-
bindelse. Siden hen har 
Jeppe spillet i et par ekspe-
rimenterende bands, og 
Erik har produceret nogle 
sange for forskellige kunst-
nere - den eneste grund til 
at det var Erik, der endte 
med at synge, var, at der 
ikke var andre, der meldte 
sig. 
 

Frank er rendyrket rockabil-
ly-dreng og har spillet som 
trommeslager i TaggyTones i 
årevis og senest været kla-
verbokser i Wild WaX Com-
bo. Frank har været med på 
et hav af forskellige udgivel-
ser, og er det nyeste med-
lem i Parlamentet. 
 

Claus er trommeslager og 
har i årevis spillet med al-
verdens røvballebands og 
også i mange andre seriøse 
projekter. Claus er Parla-
mentets kapelmester og kan 
huske ALLE akkorder, 
breaks, tekster og detaljer i 
musikken - hvilket er lidt 
underligt, når man kender 
ham. 
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Olsen er skaldet og kok og 
spiller bas. Erik, Olsen og 
Jeppe har kendt hinanden i 
mange mange år, faktisk 
helt tilbage fra dengang at 
Olsen var den ukendte og 
halv-skallede kok. Olsen 
spiller også i Midnight Blues 
og var tilmed med til at 
starte Søren Berlevs Gas-
show. 
 

Jan Langhoff er spøgelset, 
der skruer på Parlamentets 
knapper og har i sin stor-

hedstid produceret og de-
signet bands som Aqua, Me 
& My og Cartoons. 
 

Fed rock til alle. 

 
 

 

Mød NetværksKontoret 
på KulturWeekend 
 
Så nærmer årets Kultur-
Weekend sig med hastige 
skridt. I år vil NetværksKon-
toret stå i et telt i Børne-
hjørnet sammen med Bør-
nenes Rejsebureau og akti-
vitetskoordinatoren i T13-
huset. 
 
I teltet kan du få informati-
on om Herfra og Videre og 
se en masse billeder af de 
arrangementer, der har væ-
ret i løbet af det sidste år. 
Du kan også deltage i skat-
tejagt og quiz og vinde gode 
præmier. Derudover kan du 
male og deltage i smykke-

værksted sammen med 
T13’s aktivitetskoordinator. 
Og så kan du også gøre en 
indsats for KulturWeekend 
og hjælpe med at samle 
skrald på pladsen. 
 

Vi glæder os til at se jer! 
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Lejerbo afdeling 157 
Referat fra 

Bestyrelsesmøde 5/2010 
tirsdag den 4. maj 2010  

 
 

Til stede:  Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Ken-
neth Due, Lilian Andersen, Søren Jensen, 
Conni Sparlund, og John Frimann (gæst). 

Afbud fra:  Birthe Ketterle og Mogens Nielsen 
 
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 under-

skrevet af bestyrelsen 
 
Pkt. 2  Regnskab 
2-1 Er der overskud i regnskabet, skal overskuddet deles 

ud over de efterfølgende 3 år. 
 Der er bevilliget kr. 11.000 fra aktivitetspuljen til ak-
tiviteter i Lunden.  

 
Pkt. 3  Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 6. april 2010, blev gennemgået af 

Tommy 
3-2 Kontorvagt den 20. april 2010, blev gennemgået af 

Conni 
3-3 Sager fra Akut-telefonen 

 Beboer ringede og meddelte, at der dryppede vand 
ned fra loftet i badeværelset to steder.  
 Varmemesteren blev kontaktet og overtog sagen. 
Samme beboer ringede dagen efter, da det dryppede 
ned fra loftet med vand igen. Blev enig med beboer 
om, at der sættes skåle under og varmemester så 
kontaktes næste morgen. 

 Der er lavet en liste over akutvagten. 
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Pkt. 4  Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Indkøb af tekst-TV modul: Preben, Birthe og Kenneth 

har været til et gå-hjem-møde i et par timer. Her blev 
Tekst-tv modulet gennemgået. Modulet er endnu ikke 
leveret, hvorfor Preben nu rykker leverandøren. 

4-2 Udsendelse af Lundexpressen: Lilian, Conni, Birthe og 
Preben udarbejder postvejledning. 

4-3 EL-aflæsning i Lundeklubben og Hyggeklubben: Der 
skal hvert kvartal ske aflæsning af EL. Preben sørger 
for dette. 

4-4 Ny alarm? G4S brochure: Efter en kort drøftelse, blev 
bestyrelsen enig om at vi pt.  
beholder vores nuværende alarm. 

 
Pkt. 5  Møder, referater og meddelelser 
5-1 Afdeling 90’s bestyrelsesmøder 2010/2011blev taget 

til efterretning. 
5-2 De9 referat april 2010 blev taget til efterretning. 
5-3 Hot Spot pulje/Se Lilians mail med udmærket forslag: 

Bestyrelsen blev enig om, at der indstilles til kommu-
nen om, at der bliver lavet en lille motorbane bag 
fjernvarmeanlægget til knallertræs m.m.  

Pkt. 6  Renoveringen 
6-1 Fastsættelse af ekstraordinært afdelingsmøde vedr. 

skema B: Afventer en tilbagemelding fra totalrådgi-
verne om det er nødvendigt med et ekstraordinært af-
delingsmøde, da skema B ikke vil overskride budget-
tet fra skema A.  
Afdelingsbestyrelsen har oprettet en informations-
gruppe som pt. består af Tommy, Lilian, Preben og 
Kenneth. 

 
Pkt. 7  Varmemestersager 
7-1 Infoserver, Tommy har en yderligere kort præsentati-

on. Infoserver drøftet, afventer med at gøre yderligere 
til efter næste organisationsbestyrelsesmøde. 
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Pkt. 8  Klager 
8-1 Klage over beboer i blok 11. Endnu en klage modta-

get, denne sendes til Lejerbo. Lejerbo har sendt brev 
til pågældende. 

8-2 Klage over motorcykler i D27 cykelrum. Brev sat op i 
opgangen. Motorcykel og scooter er nu fjernet fra cy-
kelrum. 

8-3 Klage over knallertlig foran D33. Brev sat op i opgang 
og knallertlig er fjernet. 

 
Pkt. 9  Ansøgninger 
 Intet 
 
Pkt. 10  Eventuelt 

John er villig til fortsat at deltage som gæst til bestyrel-
sesmøder og byggemøder. 

 
 
Refereret ved Kenneth Due                   
 
 

Grill på altanen 
 
Det er ikke tilladt at bruge en grill med åben ild på altanen 
og det er ikke tilladt at bruge tændvæske. 
 

Det er tilladt at bruge gasgrill, som skal placeres og an-
vendes efter producentens anvisning, og der kan anvendes 
gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. Det er 
også tilladt at bruge elektrisk grill. Sørg for at have vand 
til slukning i nærheden. Forlad ikke grillen før den er 
slukket. Grillen skal placeres i passende afstand fra over-
flader og emner, der kan brænde. 
 
Man må ikke genere omkringboende beboere 
med bl.a. røg, lugt og støj. 

 
 



20 

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 onsdag den 1. september 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 onsdag den  
1. september klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 



22 

Læserbrev 
Det er dejligt, at få Lundex-
pressen ind af postkassen. 
En del godt læsestof men, 
men, men, efter at have 
læst det gennem 29 år, er 
det ved at være et problem, 
(synet er ikke hvad det har 
været.) Det er meget svært 
at gætte kryds og tværs, da 
det står meget småt. Det 
ville være dejligt, hvis I kan 
lave det noget større, så jeg 
kan se og gætte. 
Jeg håber, at det kan imø-
dekommes. 
 

Venlig hilsen 
Anne Sophie Behl 

D. 55, 1. tv. 
 

Svar: 
Hej Anne 
Jeg ved godt, at det står 
meget småt i opgaverne, 
men jeg laver det så stort 
som muligt. Hvis det skal 
være større, så kan opga-
verne ikke være i bladet. 
Det er jo et ”lille” blad. 
 

Jeg har løst mit eget ”se-
problem” med et par briller 
fra Tiger i Glostrup. De har 
flere forskellige at vælge i 
mellem. 
 

Er der flere der har proble-
mer med teksten? Så skriv 
til mig. 
 

Med venlig hilsen 
Conni 

 

 
Vittighed 

Manden og konen ser boksning på TV.  
Manden: Øv hvor skuffende, nu har jeg ventet på det her i 
over 4 uger og så er kampen ovre på 4 minutter. 
Konen: Det kender jeg godt! 
 

Afskrift fra en retssag: 
- Hvorfor smed De Deres svigermor ud af bilen, uden at 
standse? 
- Der var standsning forbudt. 
 

Når du er ung, kan du vælge & vrage! 
- Når du bliver ældre, kan du vælge mellem vragene. 
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Det er noget lort!
Det kan godt være at man 
fik nok af al den sne der 
dækkede Lunden i vinters, 
men da den forsvandt af-
dækkede den til gengæld 
masser af hundelorte! 
 

Jeg lærer aldrig at fatte at 
en hundeejer smider lort på 
fortovet hvor andre færdes. 
Det er ikke hundens skyld, 
den kan ikke andet, men 
det er ejerens skyld og an-
svar. På den anden side, 
når man som hundeejer ef-
terlader lort er man skyldig 
– men uansvarlig og uden 
respekt for resten af bebo-
erne i Lunden! 
 

Den seneste groteske situa-
tion er fra barnevognsrum-
met i R14, hvor der var ef-
terladt en stor lort, og det 
endda i et rum hvor man 
skal bruge nøgle for at 
komme ind. 
 

Nu er det absolut ikke alle 
hundeejerne i Lunden der 
opfører sig forkert. Langt de 
fleste er anstændige og an-
svarlige hundeejere, det  
er som i mange andre til-
fælde fåtallet der sørger for 
det dårlige ry, og frempro-
vokerer reaktioner som 
denne fra mig og de indlæg 

der var i sidste nummer af 
Lundexpressen.  
 

Problemet kan blive så stort 
og irriterende, at det kan 
betyde at det ender med et 
totalt hundeforbud i Lun-
den. Når man kigger på 
husdyrlisten, afslører den at 
der er hund i 59 lejemål ud 
af 309, altså kun 19 %. Fo-
restil dig at de 81 % bliver 
så trætte af lort på gange og 
stier at de på et afdelings-
møde fremsætter forslag om 
at hunde ikke skal tillades i 
Lunden? 
 

Hvad kan vi gøre ved det? 
Jeg tror det er svært at gøre 
noget ved de hundeejere, 
der tilsyneladende er fuld-
kommen ligeglade med at 
der ligger lort hvor de og vi 
andre går. Det er de ansvar-
lige hundeejere og os uden 
hund der må tage affære og 
holde øje med hvem der er 
synderne. Hold øje med om 
de samler op, og råb dem op 
hvis de ikke gør. Måske vi 
på den måde kan pirke til 
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deres dårlige samvittighed. 
Er du hundeejer, så sørg for 
at dine børn har poser med 
når de lufter jeres hund. 
 

Poser kan afhentes gratis på 
afdelingskontoret og hos 
varmemesteren. 
 

Tommy Rex Mortensen, R10 

 

 
Altankonkurrence år 2010 
Vi vil igen i år traditionen tro, holde en altankonkurrence 
blandt beboerne i Lunden. 
 
I slutningen af juli måned vil dommer-komiteen gå rundt i 
Lunden og finde de tre flotteste altaner, ligesom der vil være 
nogle trøstpræmier. 
 
Vi håber at mange beboere gør meget ud af altanen så det 
bliver en svær opgave, samt at der bliver flot i Lunden. 
 
Medio august vil præmie-vinderne blive inviteret til en for-
friskning på afdelingskontoret samt til uddeling af præmier-
ne. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 

 
Selskabslokalerne   
Sidste kontorvagt før ferien er mandag den 28. juni og første 
kontorvagt efter ferien er mandag den 2. august. 
GOD FERIE 

Hilsen Tina 
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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 23. august 

klokken 17.00 – 20.00 
i Rheumhus, Albjergparken 4 

 

Tilmelding skal ske senest: 
 

onsdag den 18. 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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Frivilligmesse den 2. oktober 2010
 
Brønden ligger for første 
gang rammer til afholdelse af 
en frivilligmesse, det sker 
lørdag d. 2. oktober mellem 
kl. 13 og 17. Frivilligmessen 
afholdes for at sætte fokus 
på alle de frivillige der gør en 
kæmpe indsats både i etab-
lerede foreninger og i mindre 
uorganiserede klubber. På 
messen kan man komme og 
fortælle andre om sin for-
ening / klub og der vil dagen 
igennem være oplæg om-
kring frivilligt arbejde. Alle er 
velkomne til at kigge forbi 
messen og blive inspireret, 
melde sig som frivillig eller 
finde lige den forening eller 
klub som de gerne vil være 
en del af. 
Frivilligmessen er et samar-
bejde mellem Brøndby 
Kommune og Herfra og Vide-
re og tilmelding kan ske til 
Netværkskontoret, tlf.: 
43542275 mail ahe@bo-
vest.dk. 

 
 
 

 

Turismens Dag 
Dette var alle tiders arrange-
ment, dog var der for lidt tid. Al-
ting startede næsten samtidigt, 
så vi kunne ikke nå det hele. Vi 
var på guidet rundtur i 3 lejlig-
heder i planen, togtur i De 9 bo-
ligafdelinger, til Afrikansk dans 
og udstilling og så blev vi budt 
på gratis frokost i Café 13. Det 
var perfekt.  
 
Vi nåede desværre ikke mere 
denne gang, men ville gerne have 
været på bryggeriet og i Middel-
alderlandsbyen. Det har vi så til 
gode og håber, at det kommer 
igen næste år. 
 
Med venlig hilsen 
Camilla & Conni 

 
 

 

OBS: 
 

Efter sommerferien, flytter 
vi kontorvagterne til: 

 

Mandag i lige uger 
Fra kl. 18.00 – 19.00 

 

Første gang er: 
6. september 2010 

 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Hygge på altanen 
 
Nu kommer de dejlige efter-
middage og lune aftener, 
hvor vi skal sidde på altanen 
og ha’ det rart. 
 
Husk derfor på, at det ikke 
er sikkert at din nabo, eller 
genbo! er vild med diskomu-
sik, der drøner ud over be-
byggelsen. 
 
Dæmp dit stereoanlæg bare 

lidt ned – sig det også til 
børnene – hvis de er alene 
hjemme om eftermiddagen. 
Husk på, vi skal ha’ det rart 
alle sammen, og især med 
hinanden. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 

 
Luftning af dyner og tæpper 
 
I denne dejlige forårs tid, 
hvor alle får lyst til at færdes 
ude, har det desværre vist 
sig, at ikke alle helt forstår 
det ordensreglement som 
beboerne/bebyggelsen er 
underlagt. 
 
Det er ofte, via Lundexpres-
sen, blevet præciseret at ud-
luftning af dyner og andet 
ikke skal foregå ud over al-
tanen til gene for de øvrige 
beboere. 
 
 
 
 
 

Det er muligt, at nogle lejere 
selv er glade for sine tæpper, 
men derfor skal disse da ik-
ke fremvises for alle øvrige 
beboere i området! 
 
Afdelingsbestyrelsen håber 
beboerne vil rette sig efter 
ovenstående således, at alle 
kan færdes i Lunden uden at 
skulle betragte diverse op-
hængte tæpper, dyner eller 
håndklæder. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Vittigheder 
 
Hvorfor hedder det kvinder"? 
Fjern det første bogstav og du har svaret.  
Og nu kan du så fundere lidt over hvad der sker, når man fjer-
ner det første bogstav i mand..... 
 

Hvad er ligheden mellem mænd og høns?  
Lille hjerne - stor i kæften og de tror begge, at netop deres pind 
er den bedste.... 
 

En familie sidder ved aftensbordet og sønnen spørger sin far: 
"Far, hvor mange slags bryster er der?"  
Faderen svarer lidt forskrækket: "Nu skal du høre min søn, der 
er tre slags bryster:  
i 20'erne er de som meloner, faste og runde  
i 30'erne og 40'erne er de som pærer, stadig gode, men hænger 
lidt, men efter 50 er de som løg!"  
"Løg??", spørger sønnen...  
Faderen forklarer roligt: "ja, når du ser dem begynder du at 
græde..."  
Så blev hans kone og datter godt sure i skralden, og datteren 
spørger højlydt sin mor.  
"Hvor mange slags tissemænd findes der?"  
Moderens smiler og svarer: "Nu skal høre min datter, der er tre 
slags: i 20'erne er den som et egetræ, mægtig og hård  
i 30'erne og 40'erne er den som et lille birketræ, fleksibel, men 
pålidelig men efter 50 er den som et juletræ!!!"  
"Et juletræ???", spørger datteren forundret..  
"Ja, død fra roden og op, mens kuglerne kun er til pynt!!!" 
 

Hvad vejer den ideelle svigermor? 
- 2 kg med urne.
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Vittigheder 
 
Hvad er det, der er brunt og sort, og som ser godt ud på en ad-
vokat? 
- En dobbermann! 
Hvad er det bedste, der nogensinde er kommet fra Sverige? 
- En tom færge. 
 

Da jeg forleden besøgte min gamle farmor, spurgte jeg hende, 
om det ikke efterhånden var begyndt at knibe med hørelsen. 
- Knibe med hørelsen, overhovedet ikke. Jeg har altid haft en 
udmærket hørelse, og det har jeg stadig. Dog undrer det mig, 
at folk i den senere tid er begyndt at hviske. 
 

Hvad er fordelen ved at være senil? 
- Man møder nye mennesker hver dag. 
 

Under en politi-razzia blev en københavner stoppet, og politiet 
bad ham blæse i en ballon. 
Københavneren siger: "Jeg er afholdsmand!". 
Betjenten svarer strengt: "Gør det nu bare, ellers blæser jeg 
selv i ballonen, og så mister De kørekortet!" 
 

En mor og hendes lille datter kom ind til købmanden. Datteren 
begyndte at skråle på appelsiner. Købmanden gav hende en, og 
moderen spurgte derefter datteren: Hvad siger man så? Datte-
ren svarede så: Skræl den! 
 

En mand kommer hen til en dreng og spørger: - V-v-ved d-d-du 
hvad k-k-klokken er ? Drengen løber imidlertid væk. Senere 
kommer en mand, der har set hele optrinet, hen til drengen og 
spørger, - Hva' pokker knægt - kan du ikke svare, når manden 
spørger ? Hertil svarer drengen - T-t-tror d-d-du jeg sk-sk-ska 
ha et p-p-par på h-h-hovedet ? 
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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.  

 

OBS: Sidste kontorvagt før ferien er: mandag den 28. juni  
Første kontorvagt efter ferien er: mandag den 2. august 

 

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 

Maj 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Camilla Sparlund 

Resenlund 2, 1. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Nicoline Lundsgaard 
Daruplund 37, 3. tv.  

 

3. præmie / 20 kr. 
Anemone Dornfeldt 

Daruplund 39, 2. th. 

Løsning: 
 

Taske, Engel, Lilla, Ana-
nas, Slange, Elefant 

 

Tillykke til vinderne 
 

Præmierne kan afhentes på 
afdelingskontoret i åbnings-

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

 
Fra september måned, er 
det mandag i lige uger, kl. 

18.00 – 19.00 
 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned 

 

Voksensiden 
Præmierne 

Maj 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Flemming Lundsgaard 
Daruplund 37, 3. tv. 

 

1 fl. Vin:  
Birgit Schmidt 

Daruplund 23, 1. th.  
 

Tillykke til de heldige 
 

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

(Pr. 1./9.: mandag i lige uger) 
 

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 


