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Redaktørens side 
Godt Nytår til alle og velkommen til en ny udgave af Lundex-
pressen, nu i farver. 
 
Så er det denne weekend, at der er Åbent Hus i ”Lundeborg”. 
Kom og se hvordan du skal bo under renoveringen. Se side 9. 
 
Der er Afdelingsmøde onsdag den 9. februar i Brønden. Se side 
9. 
Vi får brug for ”nye friske hænder” i bestyrelsen. Er det noget 
for dig? Se side 7. 
 
Tak for alle jeres løsninger til 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:  
Lørdag den 1. Februar kl. 16.00 

 



 

Formanden fortæller, nu i farver 

  
Et nyt år, en ny begyndelse 
Vi er kun ganske få dage inde i det nye år, og jeg vil starte 
med at ønske jer alle sammen et rigtigt Godt Nytår! Vi kan se 
frem mod et af de allermest begivenhedsrige år i Lundens hi-
storie, et år hvor vi får renoveringsprojektet helt tæt på.  
 

Vinteren har endnu en gang holdt sit voldsomme indtog. 
Det kan godt være at vi er billigt sluppet i Lunden i forhold til 
så mange andre steder, men med tanke på at vi er i gang 
med renoveringen er tonsvis af sne ikke ligefrem det bedste 
der kunne ske. 
 

Indtil videre har håndværkerne kunnet følge med, Lundeborg 
er blevet opført efter planen, selv om sne og frost har præget 
de sidste mange dage. Vi krydser fingre for tøvejr og tempera-
turer på den rigtige side af stregen. 
 

Paraboler i Lunden? Ja, på visse betingelser, og disse betin-
gelser er beskrevet i Husordenen. Alligevel oplever vi desvær-
re at der er beboere der ikke vil følge de demokratiske be-
slutninger der er vedtaget på Afdelingsmødet. Det er selvføl-
gelig noget vi fra bestyrelsen ikke kan godtage, og i et kon-
kret tilfælde har det betydet at en beboer er indklaget for Be-
boerklagenævnet med krav om opsigelse af lejemålet. 
 

Normalt vil vi ikke bruge så meget spalteplads på denne sag 
som vi har gjort i sidste og dette nummer af Lundexpressen, 
men vi har fået mange henvendelser omkring den, så derfor 
denne opdatering. 
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Med det nye år følger også Afdelingsmødet som finder sted 
onsdag den 9. februar i Brønden. Vi vil om kort tid sende 
indkaldelse ud til jer, men sæt allerede nu kryds i kalende-
ren. 
 
Fortsat Godt Nytår! 
 

 

Opsætning af paraboler 
 
Vi skal som bekendt have ny facadebeklædning på vores hu-
se. Denne beklædning består af isoleringsmateriale og yderst 
en skal. Denne skal er kun få mm. tyk og vil ikke kunne bæ-
re eksempelvis en parabol. Den nye facade vil dække den be-
ton som for nuværende starter i 1. sals højde, og køre helt op 
til under den kommende udvendige tagrende. 
 
Det giver os en udfordring, for det betyder at, når et hus er 
færdigrenoveret, det ikke længere vil være muligt at opsætte 
paraboler på gavlene, som det ellers er reglen for parabolop-
sætning og som det er beskrevet i Husordenen. Vi har derfor, 
i samarbejde med Lejerbo og renoveringsprojektet, fundet en 
anden løsning. 
 
I forbindelse med den ekstra isolering og beklædning af hu-
sene, skal tagene forlænges ud over den nye beklædning. Når 
der alligevel er tagarbejde i gang, vil vi i hver blok få opsat 2 
masteholdere til parabolmaster samt et servicevindue. Hvis 
en beboer ønsker at få opsat en parabol, skal der ske hen-
vendelse til varmemesteren som formidler kontakt til vores 
samarbejdspartner Antenne Og Satellit Gruppen, som så vil 
foretage sig det nødvendige. Bemærk i øvrigt at der i første 
omgang kun er tale om masteholdere – der vil kun blive op-
sat egentlige master når det er nødvendigt. 
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Opsætning af masteholdere, servicevindue, tilladelser mm. vil 
koste omkring 150.000 kr. som i første omgang vil blive be-
talt via renoveringsprojektet. Skulle det vise sig at der i pro-
jektet ikke er økonomisk grundlag for at afholde denne ud-
gift, vil afdelingen selv skulle betale den. 
 
Vi vil på afdelingsmødet fremsætte forslag til ændring af § 21 
som omhandler paraboler, men jeg vil understrege at vi skal 
kunne anvise et sted for opsætning af paraboler hvis vi ikke 
kan tilbyde konkrete TV kanaler i vores programpakke. Når 
de nye facader ikke kan bære en opsætning, er der kun en 
tagløsning tilbage, og denne løsning vi her har skitseret er 
den mest optimale. 
 
Når vi er kommet lidt længere i processen, vil vi opdatere 
med mere information i Lundexpressen og på hjemmesiden. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
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Julealtan-konkurrence 
Dommerkomitéen var rundt i Lunden onsdag den 8. decem-
ber, da de pæneste julealtaner skulle udvælges. Der blev 
nomineret 15 altaner. 
 
1. præmie 
Helle og Johnny Jespersen  
Resenlund 6, 2. tv. 
 
2. præmie 
Susanne Gay & Erik I. Rasmussen 
Daruplund 55, 2. th. 
 
3. præmie 
Regina & Michael Knigge 
Daruplund 67, 1. tv. 
 
 

Det har desværre ikke været muligt, at tage et billede af vin-
der-altanen. 
 

Vi ønsker vinderne hjertelig tillykke med præmierne. 
 

Godt Nytår fra 
 

Birthe Ketterle og 
Tommy Rex Mortensen 

 
 

Selskabslokalerne 
Første kontorvagt i det nye år er: mandag den 10. januar 
 

Hilsen 
Tina 
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Vil du være med??? 
Der er en plads ledig i bestyrelsen, så det er nu du skal 
slå til!  
 

Bestyrelsesarbejdet er et spændende stykke arbejde, hvor du 
som beboerdemokrat er med til at sætte dagsordenen for 
Lunden. 
 

Vi står over for et par meget spændende år, hvor vi får brug 
for alle kræfter. Bestyrelsesarbejdet kræver ikke den store 
mødeaktivitet, men der vil dog være bestyrelsesmøde en gang 
om måneden. Derudover har vi opgaver inden for bestyrel-
sen, som er uddelegeret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Du vil få nogle rigtig gode kolleger i gruppen, og ikke mindst 
vil du få kendskab og indblik i din afdeling. 
 

Afdelingskontoret er blevet papirløst. Det vil sige at meget af 
kommunikationen foregår via e-mails og dokumentudveks-
ling via vores server. Det betyder at en PC med Internetad-
gang er om ikke en nødvendighed, så en kæmpe fordel. 
 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, det er altså ren interesse der 
driver værket. 
 

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte os. 
Kontaktinfo finder du på bagsiden. 
 

På bestyrelsens vegne, 
Tommy Rex Mortensen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Frimann 
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Kaptajn Sorte Fjæs og skibshunden 
Luffe besøger Rheumhus 
Lørdag den 29. januar 2011 kl. 
13.00 kan du møde rockpiraten 
Kaptajn Sorte Fjæs og skibshun-
den Luffe i Rheumhus. De un-
derholder med musik og sjov for 
børn fra 2-10 år. Musikken er en 
blanding af nye og velkendte 
børnesange, og børnene bliver 
inddraget i forestillingen med 
dans og bevægelse. Dørene åb-
nes allerede kl. 12.30 – så kom i 
god tid! Pris: 20 kr. pr. person. 
Billetter købes i Rheumhus eller 
på NetværksKontoret. Velkom-
men til en glad og også lidt farlig 
eftermiddag i musikkens tegn.
 
 
 

Juletræer i Lunden  
 

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

ned på græsplænen. 
 

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

 
På denne måde undgår vi bl.a. tilsmudsning af trap-
peopgangene, og vi takker for beboernes medvirken. 
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Åbent hus i Lundeborg 
 
Der er flere beboere der har udtrykt ønske om, at se pavillo-
nerne inden man flytter ind. Derfor holder vi åbent hus som 
følger: 
 
 

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

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

 

 

H U S K 
 

Afdelingsmødet holdes 
onsdag den 9. februar kl. 18:30 

i Brønden 
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Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden 

Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om: Første 
præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin. 

 
 Løsningen afleveres på kontoret, Daruplund 29, st. 
senest lørdag den 1. februar kl. 16.00. 
 
 

 
Navn: ____________________________________Adr.:___________ 

Held og 
lykke 
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Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 
 

Navn: _______________________________Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST lørdag den  
1. februar 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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Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand 
afholder deres næste arrangement  

 

Fredag den 21. januar 2010 

Her spiller Dixie Four You + trommer 

Dixie-swing-New Orleans 

 

Dansk/svensk folkelig jazz med masser af sang og swingende 
rytme. Alle musikere med stor erfaring fra den skandinaviske 
jazzscene. 

Repertoire: Alt der swinger og passer til lejligheden. 

Hans Ingelstam: Trombone/Sang 
Lasse Karlsson Klarinet/Sopransax/Sang 
Claes Rÿdbeck Banjo/guitar/Sang 
Lars Nielsen Kontrabas/Rytme 

Andreas Svendsen: Trommer 

Bemærk! Generalforsamling kl. 1800 (kun for medlemmer). 
Middag kl. 1900, og kl. 2000  spilles der op.  

(Der skal købes spisebilletter senest 8 dage før arrangemen-
tets afholdelse hos kassereren, Urszula på tlf. 4373 5226 ef-

ter kl. 17oo). Se også www.brondbyjazzklub  

Kom og vær med. Oplev stemning og dans. Rimelige priser i ba-
ren. Der findes rygerum. 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 12/2010 

Tirsdag den 7. december 2010 
 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Kenneth Due, 

Søren Jensen, Conni Sparlund, Lilian Andersen, 
Mogens Nielsen, John Frimann (gæst) og Birthe Ketterle. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Pkt. 10-7 blev tilføjet: Forslag til ny 

dørtelefon. 
1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet. 
  

Pkt. 2 Renovering. 

2-1 Info fra beboerkonsulenten: 
Rengøringstjek blev gennemgået. 
Datoer for blokmøder i blokkene 15, 1, 2, og 3 var fastlagt. 
Tommy møder op så vidt muligt, men bestyrelsesmedlemmer 
har lov at være til stede. 
Genhusning af lægen fra den 13.6 til 4.8.2011 klarlægges i lø-
bet af januar 2011. 
Genhusning af købmanden er under overvejelse. Formentlig 
placering mellem blok 5 og 6 (ved springvandet). 
John klarer problemet med distributionslederen Martin Steen 
om problemet med flytning af posten i Lunden. 
Der udarbejdes en standardflyttemeddelelse til ens eget forsik-
ringsselskab. 
John afholder møde med kommunen om hjælp til nedpakning 
for svage eller handicappede beboere. 
Der holdes ”Åbent Hus” i Pavillonerne den 8. og 9. januar. Se 
Lundexpressen. 
Der forelå oversigt over genhusningsperioder i ”Lundeborg” 

2-2 Vaskemaskineinstallation. 
Installationer til vaskemaskine vil blive genetableret, hvis den 
er lovlig, og der vil ligeledes blive installeret stik i de lejligheder, 
der ikke har maskiner. 

2-3 Bestyrelsens deltagelse i blokmøder – se under pkt. 2-1. 
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2-4 Parabolmaster efter renovering. 
Forslag fra Firmaet ASG, der foretager opsætning af 
master, så eventuelt interesserede beboere kan slutte 
sig på. Der arbejdes videre på det. Afregning sker direk-
te med firmaet. 

2.5 Indbydelse fra Lejerbo om parabolløsninger.  
 

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 15. november 2010 blev gennemgået af 

Birthe. 
 Kontorvagt den 29. november blev gennemgået af Lillian. 
3-2 Sager fra Akut-telefonen: Ændring af adresse p.g.a. vielse. Le-

jer tilskrevet. 
 Vand i kælder i blok 3. 
 Utæt installation fra vaskemaskine i blok 11. 

 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 

4-1 Tekst-TV modul kører, men mangler opdatering. Der følges op. 
4-2 Ny kopimaskine. Status: Ny leasingaftale. Større maskine til 

samme pris er installeret. 
  

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Fyraftensmøde i Lejerbo. Preben og Birthe deltog. 2 pakker blev 

gennemgået: Dokumentationspakken og Tryghedspakken. Nye 
visioner. Preben refererede. 

5-2 Ældrecafeen.  
Referat af generalforsamling forelå. Ny formand: Glenda Jensen 
blev valgt. 

5-3 Visionsaften i Lejerbo den 22. november 2010. Tommy deltog. 
Referat forelå. 

5-4 Referat fra de 9 møde den 8. november 2010. Tommy deltog. 
Referat forelå. 

5-5 Ny PC og bærbar til kontoret. De nuværende er slidt op. Er tid-
ligere besluttet. 

5-6 Afdelingsmøde den 9. februar 2011. Birthe genopstiller. Ken-
neth trækker sig p.g.a. arbejdspres. Søren stiller op som besty-
relsesmedlem og Conni bliver 1. suppleant. Vi skal så vælge en 
2. suppleant. 

 
Pkt. 6 Renoveringen 

6-1 Budgetkontrol. Preben gennemgik regnskabsåret.
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6-2 Budget for De 9`s juletræsfest. Underskuddet på ca. 42.000 kr. 
dækkes af de 9 boligselskaber. 

  

Pkt. 7 Varmemestersager 

7-1 Afdelingens sider ligger på Lejerbo.org. 
  

Pkt. 8 Klager 
8-1 Parabol i blok 2 er gået videre til Beboerklagenævnet med hen-

blik på opsigelse af lejemålet. 
8-2 Parabol i blok 13: Sagen er afsluttet. 
  
Pkt. 9 Ansøgninger 
 Intet 
 

Pkt. 10 Diverse. 
10-1 Udgår. Er behandlet under pkt. 2.4. 
10-2 Fraflytningsstatistik. Stor udflytning, men ingen problemer 

med genudlejning. Børnefamiliers fortrinsret til 3 eller flere 
rum er bortfaldet. 

10-3 Parsifal. 
Teatergruppen med instruktør Tue Biering og Jeppe Kristensen 
har afholdt møde for evt. medvirkende beboere den 7. decem-
ber. Er man herefter interesseret, kan man henvende sig til 
Netværkskontoret i Kisumparken. 

10-4 De 9 – artikel fra DAB`s blad. 
Debatten om de udsatte boligområder har raset i efteråret Hvis 
man besøger og spørger beboerne, får man et helt andet billede. 

10-5 De 9- Brev fra borgmester Ib Terp. 
Borgmesteren har skrevet til Regeringen om hans betænkelig-
heder ved Regeringens indsats for de udsatte boligområder.  

10-6 Klage til DR. Svar. 
Svaret er en undskyldning for, at DR har brugt et billede fra 
Brøndby Strand som ”Udsat område”, og det loves, sat det ikke 
vil ske fremover med mindre boligområdet kommer på Social-
ministeriets liste over ”særligt udsatte områder”. 

10-7 Forslag til ny dørtelefon. 
Eksemplar ligger på kontoret til gennemsyn. 

 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Beboerkoordinator 
John Frimann 
 

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

Håndværkerbyen 
Daruplund 69-71 
 

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

 

GØR DET SELV KLUBBEN 
 

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

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

Venlig hilsen 
Gør Det Selv-klubben 

Daruplund 45 
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Herfra og videre 
Frie midler 

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

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

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

 

Ansøgning 
 

 
1. 

 
Hvor mange penge sø-
ges? 
 

      
 
 
 
 
 

 
2. 

 

 
Hvad går aktiviteten ud 
på? 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 

 
For hvem er aktiviteten? 

 
 
 
 
 

 
4. 

 

 
Hvornår skal aktiviteten 
foregå? 
 

 
 
 
 
 

 
5. 

 

 
Hvordan skal aktiviteten 
gennemføres? 
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6. 

 

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

 
 
 
 
 
 

7. Kontonummer samt ban-
kens navn 

 

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

 
 
Underskrift___________________________________________ 
 
Udfyldes af Netværkskontoret 
Modtaget d.   

 
Bevilget beløb  

 
Svar fremsendt d.  

 
Konto / underskrift  

 
 

(Denne ansøgning afleveres på Netværkskontoret, Kisumparken 2) 
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Som noget nyt, vil vi hver måned sætte månedens billede i bla-
det. Har du et du vil dele, så send det på mail til: redaktio-
nen@lundens.net 
Tommy Rex Mortensen har taget dette billede. 
 

Jeg har hørt rygter om, at der er nogle der har fulgt renoveringen 
fra start af og taget en masse billeder??? Jeg synes, at det kunne 
være sjovt, at få dem lagt på vores hjemmeside, eller her i bladet. 
Så ”kom frit frem”. 
 

Send en mail på: webmaster@lundens.net, så vi kan finde ud af 
at mødes, eller send på mail. 
 

Venlig hilsen 
Conni 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Vi flytter tilbage til Café13 og dermed en ny dag. 
 

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

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
 

Lasagne – frisk frugtsalat 
Tilmelding skal ske senest: 

 
torsdag den 20. januar 

til: 
Charlotte Hansen, tlf.: 60 43 18 31 

Mail: sosser72@hotmail.com 
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 an-

dre 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. 
 
 
 

HUSK 
 

Kontorvagter er nu: 
 

Mandage 
i lige uger fra 
18.00 – 19.00 

 
Næste gang: 
10. Januar 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-

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

Pris pr. stk. 1 kr. 
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Vittigheder 
 
Han: Er denne plads ledig? 
Hun: Ja og det bliver den her også, hvis du sætter dig… 
 

“Godt nytår, godt nytår!”, brøler den temmelig berusede gæst. 
- “Slap af mand, det er kun 1. april.” 
- “1. april! Hold kæft en balle jeg får, når jeg kommer hjem ef-
ter den nytårsbrandert.” 
 

“Er du flov over dine bryster?” 
- “Nej da.” 
- “Må jeg så ikke lige se dem?” 
 

Lille Josefine og hendes mor gik en tur i parken. Pludselig lø-
ber der en nøgen mand forbi. 
- “Sikke en gris,” siger moderen. 
- “Nej,” svarede Josefine. “Det var ikke en gris, for halen sad jo 
foran…” 
 

Jens og Peter står på golfbanen. Det er deres ugentlige golfdag. 
Det er Peters tur, men han er umanerlig længe om at skyde og 
står længe og tripper og sigter. 
"Så skynd dig dog mand..." siger Jens 
"Ja, Ja...men min kone står oppe i klubhuset og kigger på, og 
jeg vil så gerne lave det perfekte skud!" 
"Glem det!" siger Jens..."Du kan umuligt ramme hende på 
denne afstand!" 
 

En fe sagde til et ægtepar: "Fordi I har været gift i 35 år, skal I 
få et ønske opfyldt hver." "Jeg vil rejse verden rundt med min 
kære mand" sagde konen. 
Feen svang sin tryllestav og vupti dukkede to billetter op. Nu 
var det mandens tur til at få opfyldt sit ønske. Han tænkte sig 
lidt om og sagde:" Sådan en chance får man kun én gang. Jeg 
beklager skat, men jeg ønsker en kone, som er 30 år yngre end 
mig". 
Vupti, så var han 90 år. Mænd er måske nok mænd, men feer 
er og blir' KVINDER. 
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 – Kabel TV 
  

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, 
så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50 
Mail: tvsupport@yousee.dk  
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservice 
mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44 
 

Ændring af programpakker 
Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: 
YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: kundeservice@yousee.dk  
Fax: 80 80 40 88 
 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax 

 
 

Skandinavisk Vinduespolering 
 

tilbyder professionel vinduespolering i 
Lunden – ring og få et uforpligtende 

tilbud. 
 

v/Anders Christensen 
Tlf.: 29 28 84 01 

skanpol@hotmail.com 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
Weekend udlejning 

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

 
Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, 
den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, koster 
det yderligere 200,00 kr. i leje. 

 
 
 

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

 

Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 

Udlejning: 
 

Tina Lundquist 
Telefon 40 59 16 73 

 
Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 

kl. 18:00 og 18:30.  
 
 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og 
alle er velkommen. 
 
Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund 
vil deltage i det sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid 
vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august 
måned - men de andre dage står lokalerne til fri benyttelse for med-
lemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i lokalerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. 
torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er 
der forskellige arrangementer, som der betales ekstra for. Der er gratis 
kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v. 
 
Det månedlige kontingent er kr.: 30,00 
 
Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arran-
gementer i løbet af året, alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Glenda Jensen 
Tlf.: 61 79 26 04 
Mail: afd157cafeen@lundens.net 
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ÅBNINGSTIDER: HVER ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornø-
jelige timer. Vi har lokaler med mange sjove og spændende 
genbrugsting. Vi kan også tilbyde reparation af tøj, syning af 
gardiner m.m. 
 

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

 
 

– SMID IKKE VÆK – 
 

Hvem gemmer på hvad? 
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 
gryder, potter, pander, legetøj, samt småmøbler. 
 

- -Strikkegarn og stof til syning 
 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 51 97 42 10 
 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

DARUPLUND 5 
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Børnesiden 
Præmierne 

November 2010 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Philippa Persson 

Daruplund 3, 1. tv. 

Løsning: 
 

A: 8 – 12 - 15 
B: 4 – 6 - 13 
C: 5 – 7 - 10 
D: 1 – 3 - 9 

E: 2 – 11 - 14 
 

Tillykke til vinderne 
 

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

mellem kl. 18 – 19. 
 

Præmierne skal være afhen-
tet inden 1½ måned 

 

Voksensiden 
Præmierne 

November 2010 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Lone Pedersen 

Daruplund 31, 1. tv. 
 

1 fl. Vin:  
Peter Thøgersen 

Daruplund 5, 2. th.  
 

Tillykke til de heldige 
 

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

Løsning: 
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     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

 
 
 
Riggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 02 
2660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02 
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Opståede 
skader 

 

I forbindelse med opståede 
skader uden for normal  
arbejdstid, samt lørdag/ 
søndag og helligdage, kon-
taktes varmemesteren (tlf. 
43 73 99 82), en ejen-
domsfunktionær eller et 
bestyrelsesmedlem (60 63 
99 53), der kan rekvirere et 
firma. 

 

Andre kontakter: 
 

Kommunen 
(manglende vand eller 

brud) 
tlf. 43 28 24 70 

 

Fjernvarmen 
(manglende varme) 

tlf. 43 45 20 60 
 

YouSee Kabel tv 
(manglende tv-signal) 

tlf. 80 80 40 50 
 

DONG 
(manglende lys) 
tlf. 72 10 20 30 

 

Falck 
(ved vandskade mm.) 

Tlf. 70 10 20 30 
Abon.nr. 20 13 51 90 

 
OBS! - Må kun rekvire-

res i nødstilfælde 

Lokalinspektør 
Mogens Nielsen 

 

 
Kontor ved vaskeriet: 

Resenlund 18 
 
 

Bore- & banketider 
Der må kun bores og bankes 

på følgende tidspunkter: 
Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

 

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 14:00 

Man må ikke bore og ban-
ke på søn- og helligdage! 

 

          
 

 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelings-
bestyrelsen kan, såfremt 
dette ønskes, deltage i 
forbindelse med syn af 

lejligheden. 
 

Henvendelse til 
Afdelingsbestyrelsen 
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Vaskeriets normale åbningstider 

Mandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00 
samt 

lørdag, søndag og helligdage 
 Kl. 07:00 – 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUT-TELEFON 
 

60 63 99 53 
 
 
 

Må kun bruges 
i nødstilfælde 

 

Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 
 

Kontortid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

 
 

Telefontid: 
Mandag – torsdag: 
Kl. 10:00 – 15:00 

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 70 12 13 10 
 
 

Cykler, barnevogne og klapvogne 
m.m. må ikke anbringes i ind-
gangspartier og i opgange!!! 

--------------------------------------------------------------------- 

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



  

Lundens Klubber 
 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok 
1 

Gør det selv klubben 
Finn Andersen 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 5 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Ricky Jørgensen 
D. 51 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub Venner 
Stanoje Gligoric 
R. 2 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Tina Lundquist 
D. 27 

Blok 
7 

Klub 89 
Jørgen Jensen 
D. 49 

Blok 
11 

Motionsklubben 
Jes Dambmann 
R. 4 

Blok 
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok 
8 

Natteravnene 
D.63 

Blok 
12 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok 
8 

Hobbyklubben 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok 
9 

Lundens Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok 
16 

Ældre-Caféen –– Blok 5 – D. 19 
  Formand Glenda Jensen, D. 47 



 

 

 

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, mandage i lige uger kl. 18:00 -19:00 
 

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 


