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Redaktørens side 
Først må jeg hellere undskylde, at jeg ikke havde skiftet årstal 
på forsiden og alle mine andre småfejl. Nogle gange går det lidt 
for stærkt….. 
 
Tak til alle jer, der mindede mig på det. 
 

Billedet på forsiden er taget af Michael Irsdal, R. 12, som har 
fotograferet flittigt omkring renoveringen. Se flere af hans og 
andres billeder på hjemmesiden. Vi sætter også nogle af dem i 
bladet, når der er plads. 
 

Fastelavn nærmer sig hurtigt. I år er det den 6. marts. 
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:  
Tirsdag den 1. Marts kl. 16.00 

 



 

Formanden fortæller 

                 
Foto: Michael Irsdal 

18. januar 
Det er en skøn eftermiddag, jeg arbejder hjemmefra og solen 
skinner ind af vinduet. Det vil sige, den prøver, for stilladset 
og afdækningen tager det meste af lyset. Det er ikke den 
smarteste dag at vælge at arbejde hjemmefra, der er fuld 
gang i arbejdet på stilladset med boremaskiner, hammerslag 
og masser af larm og håndværkernes silhuetter løber hen 
over vinduet, hvor der er klistret noget plastic på så man 
hverken kan se ind eller ud. 
 

Meget surrealistisk, men på den anden side er det lyd og bil-
leder af fremdrift.  
 

1. februar 
Vi er flyttet til Lundeborg. Det har været nogle hektiske uger 
med nedpakning og planlægning af hele processen. Som min 
nabo John Larsen sagde, man flytter hele 3 steder hen: Noget 
skal man have med til Lundeborg, det man er øm over for 
skal man have fundet sted til hos familie og venner – og re-
sten opmagasineres hos 3X34.  
 

Flyttekasser, bobleplast, pakkepapir og så flere flyttekasser, 
mere bobleplast og mere pakkepapir – men endelig: Søndag 
morgen kom flyttemændene, og så gik det ellers derudaf. Det 
var nærmest en grøn slange der snoede sig op og ned af 
trappen, og på nedturen havde de alverdens forskellige ting 
med. Det virkede utroligt effektivt, og det var det. På ganske 
få timer var alle 9 lejligheder tømte! 
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Vi havde en masse kasser med til Lundeborg, faktisk for 
mange. Man er bange for at få for lidt med, og så ender det 
med at man tager for meget med. Men her, dagen efter da-
gen, har vi allerede fundet os til rette. ”Hvem vil være millio-
nær” i fjernsynet, opvaskeren summer i baggrunden og lige 
om lidt står den på en kop aftente. Vel har vi ikke fået Inter-
net endnu, og vel er der andre små mangler, men at blive 
genhuset i disse omgivelser er bare i orden! 
 

Og alt imens vi nyder vores ophold i Lundeborg, bliver blok 
16 forvandlet fra en gammel, grim ælling til en gammel men 
smuk svane. Familien og jeg glæder os til at se resultatet. 
 

 

Hærværk og tyveri 
 

Vi har beklageligvis allerede været ude for hærværk. Der er 
nogle, sandsynligvis rimeligt småtbegavede, personer der har 
kravlet rundt på stilladset på blok 16 og har ødelagt dele af 
den opsatte isolering ved at sparke til den. Der har også væ-
ret forsøgt antændt ild i beboer containeren. Om det er de 
samme småtbegavede personer vides ikke. 
 

Der har også været kabeltyve på spil, så vi vil bede alle bebo-
ere om straks at ringe til politiet hvis man ser noget mis-
tænksomt. Det har en stor omkostning når der laves hær-
værk, og i sidste ende er der kun os beboere til at betale det. 
Så igen: Vær opmærksom, og ring straks til politiet, hvis I 
ser noget der ikke er som det skal være. 
 

Jeg tror ikke at det er beboere i Lunden der opfører sig på 
den måde, men hvis det er, vil vi fra bestyrelsens side straks 
tage aktion med henblik på opsigelse af lejemålet. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
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Beboerkoordinatoren 
Resenlund 8 og 10 er nu 
flyttet i pavillonerne. Resen-
lund 12 flytter den 13. fe-
bruar 2011. Så er blok 16 
tom. Man skal nu i gang 
med at rive trappetårnene 
ned. Man er også ved at gø-
re klar til isolering af faca-
derne. Der står nogle store 
blå beholdere for enden af 
hver gavl ved blokken. Det 
er til at lave facadepuds.  
 

Vi havde store problemer 
med at få telefon og internet 
til at virke i Lundeborg. 
Først havde man sat en for-
kert dato på, så gik der en 
server osv. Men det lykke-
des til sidst. 
 

Vi oplevede også at gryderne 
ikke passede til komfuret. 
Det er et induktionskomfur, 
der er installeret i pavillo-
nerne. Men gryder og pan-
der var almindelige og kan 
ikke bruges til et indukti-
onskomfur. Så man måtte 
ud og købe nye gryder og 
pander. 
 

Der er sendt varsel til blok 2 
om genhusning fra den 24. 
april. 
 

Efter at de første beboere er 
flyttet ind i pavillonerne og 

fået indrettet sig, er der ge-
nerelt tilfredshed. 
 

Men der er flere beboere der 
har sagt, at de synes at der 
mangler nogle enkelte ting. 
Så vi er ved at indkøbe føl-
gende: 
 

 Et gardin/film eller lign. 
for døren ind til pavillo-
nen. 

 En dørklokke (trådløs). 

 Dørmåtte i entré. 

 Trådvogn eller lign. til 
badeværelset ved hånd-
vask. 

 Håndtag ved indgangsdør 
til pavillon i stuen (der er 
”højt” op nogle steder). 

 

Det næste planlagte blok-
møde er for blok 1. Det hol-
des  
torsdag den 10. feb. 2011. 
 

Efter at R.8 er flyttet, har 
man fundet ud af, at det ik-
ke er muligt at have ejen-
dommens køleskab og kom-
fur stående i lejligheden. 
 

Vi har nu flyttet 2 opgange, 
og vi har konstateret en del 
ulovlige el-installationer i 
lejlighederne. Beboerne skal 
sørge for at fjerne dem, el-



6 

lers bliver de fjernet på le-
jers regning. 
Det er ikke alle beboere, der 
fjerner alle deres ting i lej-
ligheden. Man skal sørge for 
at fjerne tøj, møbler, tæpper 
m.m., ellers bliver de fjernet 
på lejers regning. 
 

Vi har også oplevet, at der 
er nogle unge mennesker 
der går rundt på stilladser-
ne. Hvis man ser det, så 
ring omgående til politiet. 
 

Der har i weekenden 29.-
30. januar været indbrud i 
2 af de ubeboede pavilloner, 
som beboerne skal flytte 
ned og bo i. Vi er i øjeblikket 
ved at finde ud af, hvilke ef-
fekter der mangler (møbler, 
inventar, mv.). 
 

Der har i øvrigt været ud-
øvet hærværk på byggema-
terialer på stilladser og der 
er blevet stjålet kabler fra 

stilladser 2 gange. Tyveri af 
kabler er meldt til politiet. 
 
 

Det er en deltidsstilling jeg 
har, så det er ikke altid, at 
jeg tager telefonen, men så 
læg en besked. 
 

Man kan kontakte mig på 
mobil 24 86 13 77 eller man 
kan sende en mail til 
jf@wessberg.dk  
 
 

Vi ses …………. 
 

Mange hilsener 
John Frimann 
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Fastelavn 

Afdelingsbestyrelsen holder tøndeslagning på Langbjergsko-
len, for Lundens børn, der er mellem 0 - 12 år og deres foræl-

dre/bedsteforældre/søskende: 
 

Søndag den 6. marts, kl. 10.00 - ca. 12.00 
i F1 - F3, gymnastiksalen. 

 

Tilmelding nødvendigt! 
 

Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger, 
samt til 3 udklædte børn, udvalgt af en dommerkomité. 

Der er præmie til den bedst udklædte voksne. 
 

Tønder til: 
 

 

Der vil være tønder til alle, alt efter hvor mange der tilmeldes. 
Børn kun i følge med voksne. 

 

På billetten der koster 10,00 kr. er der: 
1 cacaomælk/juice, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose. 

(Gratis adgang for voksne) 
 

Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe, the og 
fastelavnsboller til rimelige priser. 

 

Salg af billetter fra afdelingskontoret, D. 29: 
 

Mandag den 14. februar 18.00 - 19.00 
Mandag den 21 februar 18.00 - 19.00 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte børn og voksne. 
 

På festligt gensyn 
 

Børnefestkomitéen/Afdelingsbestyrelsen

0 - 7 år
8 - 12 år

13 - 100 år
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Åbent hus i Lundeborg 
Der var stor aktivitet i Lunden 
lørdag den 9. og søndag den 
10. januar. 
 

Rigtig mange beboere kom til 
åbent hus i pavillonbyen ”Lun-
deborg” for at se, hvordan de 
skal bo i de 6 uger, de skal 
genhuses under renoveringen. 
 

Det skal siges med det samme, 
det var en meget stor succes. Al-
le gav udtryk for, at det var 
godt, og der kunne man godt bo 
i 6 uger. Man synes at pavillo-
nerne var godt indrettet, og at 
det umiddelbart føltes som om 
pavillonerne var større end de 
65 m2. 
 

De beboere, der har været nog-
le af de største kritikere af pro-
jektet, blev også ”omvendt”. De 
var forbavsede over de flotte 
pavilloner og indretningen. 
 

Samtidig havde beboerne mu-
lighed for at stille spørgsmål 
omkring projektet til nogle af 
de tilstedeværende bestyrel-
sesmedlemmer og beboerkoor-
dinatoren, og der var mange 
spørgsmål. 
Der har nok været ca. 400 be-
boere på besøg i de 2 dage. 
 

Det var en rigtig god og positiv 
weekend. 
 

Resenlund 8 - 10 er nu flyttet 
ind i pavillonerne. Undtagel-
sesvis fik man lov til at komme 

ned i pavillonerne om lørdagen, 
så man fik lidt mere tid til at 
indrette sig. 
 

Der er uddelt en FAQ – flest stil-
lede spørgsmål. Den giver svar 
på mange spørgsmål. Den ligger 
også på Lundens hjemmeside 
under renovering. 
www.lundens.net/renovering  
 

Tag hensyn til de 
næste beboere…. 
 

Vi ses …………. 
 

Mange hilsener 
John Frimann 
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H U S K 
 

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

i Brønden 
 

Har du modtaget din indkaldelse til Afdelingsmødet? Den er blevet omdelt 
lørdag den 29. og søndag den. 30 januar. Har du ikke modtaget den, så kon-

takt straks Tommy Rex Mortensen. 

 
 
 
 
 

 
 

Dukkehus 
 
 
Har du et dukkehus med en eller flere etager liggende i kæl-
deren el.lign., som du alligevel vil smide ud i forbindelse med 
renoveringen, så ring til: 
 

Lilian Andersen, D. 37, tlf.: 43738109 

Jeg vil meget gerne overtage det. 
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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 tirsdag den 1. marts 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 tirsdag den  
1. marts 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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Holder sit næste arrangement 
fredag den 18. februar 2011. 

Vi fejrer 32 års fødselsdag i Rheumhus, Albjergparken 4, Brønd-
by Strand 

Der er spisning kl. 18oo, og kl. 20oo spiller 
Hot Society Orchestra 

 
Musikken er traditionel jazz, gospel og dixieland i lette arrange-
menter så som: Second line March, Smiles, How can you leave 
me, Savoy Blues, Jazz me Blues, Stevedore Stomp, Blue turning 
grey, Sweet Georgia Brown, Down by the Riverside, Nyboders 
pris, When you're smiling. 

Musikerne er dygtige og erfarne folk, som har spillet/spiller i 
mange sammenhænge. De er individualister, der hver især yder 
deres vægtige bidrag til orkestrets livsglade og musikalsk velfun-
derede udfoldelser. 

John Knudsen - trompet/flygelhorn/sang 
Jørgen Volden - Clarinet/saxes 
Preben Nissen - Trombone/vokal 
Finn E. Nielsen - banjo/guitar 
Tom Folting - bass 
Jørgen Fjeldstrup – trommer 

Kom og vær med! Billige priser I baren. Vi danser og har det 
sjovt!!! 

Billetter til spisning købes 8 dage før hos kassereren: 

Urszula Asmussen. Tlf. 43735226/22982603 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 1/2011 

Tirsdag den 4. januar 2011 
 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Kenneth 

Due, Søren Jensen, Lilian Andersen, Mogens Nielsen 
og Birthe Ketterle. 

Gæst under Pkt. 2: John Frimann 
 
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 underskre-

vet. 
  
Pkt. 2 Renovering. 
2-1 Info fra beboerkoordinatoren. 
 Varsling for blok 1 om genhusning. 
 Blokmøde for blok 15 den 13.1.2011. 
 Alle pavilloner er monteret og møbler på vej. 
 Der har været åbent hus i Pavillonbyen den 8. og 9. ja-

nuar 2011. 
 Der har været møde med pensionsafdelingen i kommu-

nen om nedpakningshjælp til visse beboere. Der sendes 
individuelle ansøgninger. Ankes – hvis afslag. 

 Manglende rengøring i pavillonerne koster 1200 kr. i 
timen mellem kl. 15 og 6 morgen. Der gives forvarsel. 

 Nøglebokse opsættes til de beboere, der har hjemme-
hjælp. 

 Lundeavisen vil udkomme hver anden måned. 
 Telefon regninger betales tilsvarende, hvis telefonen 

havde stået i  lejligheden. 
 Det undersøges, om dørtelefonen fås med større ikoner. 
 Der indhentes tilbud på rør til antennestik. 
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 Vi må ikke kalde os Lundeborg som vejnavn i pavillon-
byen grundet, at der ikke er nogen direkte adgangsvej, 
så Alarmcentralen vil ikke kunne finde rundt. Det vil 
fremover hedde Resenlund 24 + bogstav A – L. 

 Der er omdelt adresseændringer for blok 15 og 16, 
sendt meddelelser til Post Danmark samt forsikrings-
selskab. 

 Rettelse til referat fra november: Der forefindes støv-
suger i pavillonerne. 

2-2 Parabolmaster efter renovering. 
Reglerne for opsætning af paraboler ændres efter reno-
veringen. Nye regler forelægges Afdelingsmødet i febru-
ar. 

Pkt. 3 Kontorvagter 
3-1 Kontorvagt den 13. december 2010. (Tommy) blev gen-

nemgået. 
3-2 Akuttelefonen: Vand i køkken i blok 10. 
 Vand i blok 3 kom fra overboen. 
 Komfurlåge i blok 8 i stykker. Blev klaret med skrue-

trækker weekenden over. 
 Ingen nøgle til fraflyttet lejlighed i blok 8. Håndværker-

nøglen kan bruges. 
 Alvorlig vandskade i blok10 midt om natten. Mogens og 

John blev ringet op. Byernes Varme rykkede ud. 
3-3 Akuttelefonen. Ny ordning uddeles til beboerne. Der 

sættes opslag i opgangene samt fast i Lundexpressen 
og ”Velkommen til Lunden”. 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Det går ikke så godt med Tekst-TV status/fremdrift. 

Der har ikke været tid til det. 
4-2 Andre husdyr. 

Der har været en forespørgsel fra beboer om tilladelse 
til at have andre dyr end hund og kat. Det er under-
søgt, og burdyr hører ikke under husdyrreglerne i følge 
Lejerbo.



15 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra de 9 afholdt den 6. december 2010. 
 Der afholdes dialogmøde med kommunen samt møder 

med en fængselsbetjent og en tidligere indsat for at til-
trække de unge i Centeret til at interessere sig for an-
dre ting end at hænge ud i løbet af foråret. 

 Beredskabschefen i Brøndby forsøger at gøre en ind-
sats for at få opsat hjertestartere i Brønden, Langbjerg-
skolen og Æblehaven For øjeblikket er der kun 1 stk. i 
Brøndby Strand – nemlig på Apoteket. Der skal opsæt-
tes overvågningskamera, og de skal være låst inde. Be-
boerne skal tilbydes kursus i at bruge dem. Hver afde-
ling kan tilbydes 1 stk. for 11.000 kr. Der følges op på 
det i januarmødet. 

5-2 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i december 
 Blev taget til efterretning. 
5-3 Afdelingsmøde onsdag den 9. februar 2011 i Kulturhu-

set Brønden. 
 Forslag fra bestyrelsen blev gennemgået. 
 Tjekliste blev gennemgået, og opgaverne fordelt. 
5-4 BL informerer om Almene Boligdage i 2011 – den 2. - 3. 

september. 
 
Pkt. 6. Regnskab og budget. 

Vedligeholdelsesplan, driftsbudget, regnskab og til-
standsrapport blev gennemgået. Preben og Tommy hol-
der budgetmøde med Lejerbo. 

Pkt. 7 Varmemestersager. 
 Er behandlet under foregående punkter. 
Pkt. 8. Klager. 
8-1 Parabol i blok 2 er videresendt til relevante instanser. 
 
Pkt. 9 Ansøgninger 
 Ingen 
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Pkt. 10 Diverse 
 Intet. 
 
 Næste møde onsdag den 2. februar 2011. 
 
 
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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Parkering forbudt! 
 
Der er efterhånden flyttet 15 familier ind i 
Lundeborg, og snart vil alle 21 pavilloner være beboet. 
 
Som bekendt er parkeringspladsen mellem blok 2 og 3 forbe-
holdt Lundeborgs beboere, men allerede nu er det svært at 
finde en parkeringsplads, da der er mange beboere fra blok 2 
og 3 der benytter Lundeborgs parkeringsplads. 
 
Beboere fra blok 2 og 3 bedes benytte parkeringspladsen 
ud mod Daruplund. 
 
 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
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Akuttelefonen lukker 
 
Når du læser dette, er akuttelefonen historie. 
Fremover skal du selv rekvirere håndværker, 
hvis du oplever en akut situation. 
 
Du har med dette blad fået en planche, hvor du kan læse hvil-
ken håndværker du skal ringe til i en given situation. Læg den 
et sted hvor du hurtigt kan finde den, sæt den eventuelt på 
køleskabet. 
 
Håndværkerne er ”vores egne”, de samme som vi har brugt i 
efterhånden mange år. De vil kunne hjælpe og guide dig, men 
kan selvfølgelig ikke tage den endelige beslutning om et tilfæl-
de er akut eller ej. En udrykning koster typisk 3.000-4.000 
kr., og skønnes det at en udrykning ikke er akut, vil fakture-
ringen ske til beboeren selv. 
 
 
Lad mig kraftigt understrege at der kun må 
ringes efter håndværker i akutte tilfælde, ek-
sempler er beskrevet på planchen. 
 
 
Teksten fra planchen vil indgå i fremtidige Lundexpresser. 
 
Brug akutordningen med omtanke! 
 
 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
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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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Officiel åbning af Lundeborg 
 

Hermed inviteres beboerne i Lunden og 
DE9’s boligafdelinger til officiel åbning af 
Lundeborg 
 

Søndag den 20. februar 2011 kl. 14:00 
(indgang fra Hovedstien ved blok 3) 

 

Borgmester Ib Terp kommer og vil være med til åbnin-
gen. 
 

Der vil være lidt sandwich og lidt at drikke. 
 

Til de små børn kommer 
Ballonkongen. 
 
Ballonkongens ballonshow er god børne-
underholdning for børn i alderen 3 - 10 
år. Ballonkongen laver trylleri, flotte bal-
londyr, sjove ballontricks og fantastiske 
verdenssensationer. 
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Denne måneds billede, er taget af Michael Irsdal, R.12.  
Michael har været en ivrig fotograf og mange af hans billeder 
vil komme på vores hjemmeside. 
 
Har du et billede, som du vil dele, så send det på mail til: re-
daktionen@lundens.net 
 
Bliv bare ved med at fotografere. Om det er fra renoveringen, eller 
i området er underordnet. Vi kan bruge det meste  
 
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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Lundeborg 
Redaktøren har været på in-
terview hos John, Kate og 
Phillip Larsen i Lundeborg. 
Hermed følger deres erfaringer 
mht. genhusningen: 
 

De synes, at pavillonerne er 
ganske fine. Bedre end for-
ventet. Dog har der været lidt 
”børnesygdomme”. I den før-
ste uge, gik strømmen i halv-
delen af huset, der var ingen 
varme, (kun 16 grader), og 
vandet var ikke varmt. Med 
det resultat, at de havde 
håndværkere i flere dage. 
Gryder/pander passede ikke 
til induktionskomfur, så de 
blev skiftet. Dog er gryderne 
for små (den største er 2 liter) 
til de forreste blus, så de blus 
kan ikke bruges. Komfuret er 
skiftet 4 gange, dels fordi det 
lugtede af brændt gummi. 
Fejlen skulle være rettet nu. 
 

I køkkenet savnede de en el-
kedel, øloplukker og en dåse-
åbner. Ostehøvlen gik itu, før-
ste gang de brugte den. 
Skabsplads, bordplads og 
stikkontakter, manglede også. 
Heldigvis har de selv taget 
stikdåser med hjemmefra. De 
var lidt kede af, at der ikke 
var gardin eller lign. for ho-
veddøren. Der mangler også 
en ringeklokke. Det er svært 
at høre, hvis nogle banker på. 
Familien bor på 1. sal. Trap-

pen kan være ”frossen”. Ge-
lænderet fryser fast i hænder-
ne/vanterne og trinene er 
glatte i frostvejr. 
 

I entréen kunne man godt ha-
ve sat en bøjlestang op, i ste-
det for knager. Det er svært at 
få plads til overtøjet. På bade-
værelset, skal man være op-
mærksom på, at hele gulvet 
bliver vådt når man bader, da 
badeforhænget er 10 cm. for 
kort. Der mangler også en 
trådvogn eller lign., samt hyl-
der, knager og evt. et lille tør-
restativ/stang til at hænge 
våde håndklæder mm. på. 
Spejlet i køkkenet, skulle ha-
ve siddet i et af værelserne. Så 
havde der været plads til nog-
le ekstra skabe evt.  
 

Madrasserne i børneværelser-
ne er ikke gode. Der er nogle 
betræk der skal på, men de er 
for små til madrassen. Fam. 
Larsen har skiftet pæren i 
lampen over spisebordet. Den 
der sad i, blændede helt vildt. 
Jeg spurgte, hvordan de syn-
tes at flytningen var gået og 
de svarede, at det var det 
værste de nogensinde havde 
været ude for. De fik flytte-
kasserne ca. 3 uger før ud-
flytning og da de begge går på 
job, havde de ikke meget tid 
til nedpakning på hverdage og 
i weekenderne pakkede de 18-
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19 timer i træk. De kunne 
godt have brugt kasserne no-
get før. Det var dog et kæmpe 
plus, at de kunne flytte til 
Lundeborg om lørdagen, i 
stedet for søndag, da de så 
ikke skulle flytte samtidigt 
med, at flyttemanden tømte 
lejligheden. Fam. Larsen me-
ner, at logistikken muligvis er 
skredet i svinget, for flytte-
manden blev noget overrasket 
over, at altanmøbler mm. og 
kælderrum skulle med på la-
gerhotel. Det var svært for 
dem, at få udleveret ekstra 
bobleplast, indpakningspapir, 
tape mm., da flyttemanden 
havde fået at vide, at flytnin-
gen skal gøres så billig som 
muligt. For fam. Larsen har 
det været en kaotisk flytning, 
som de først er ved at komme 
over nu. På de nye P-pladser 
til Lundeborg, parkeres biler 
til blok 1, 2 og 3, så man skal 
ofte gå langt med indkøb mm. 
 

Til sidst efterlyser familien en 
kort, brugervenlig brugsvej-
ledning på: hvordan varmen 
indstilles, opvaskemaskinen 
virker, komfur virker og ud-
luftningen i entréen. 
 

Gode råd til os andre: 
Start tidligt med at pakke. 
Køb evt. nogle flyttekasser 
selv. 

Start i kælderen. Man bliver 
overrasket over, hvad man 
har der. Ryd ud og pak re-
sten. 
Pak en kasse med det du skal 
have med i Lundeborg. Husk 
stikdåser/forlængerledninger. 
 

De havde også et forslag: Hvis 
man flyttede sine ting fra 
Lundeborg fredag eftermid-
dag, (såfremt ens lejlighed var 
færdig) sov i Lundeborg til 
lørdag, så havde man kun 
rengøringen i pavillonen og 
kunne være hjemme i lejlig-
heden når flyttemanden kom 
med ens møbler mm. Så skul-
le man heller ikke ”slås” med 
flyttefolkene på trappen. Så 
var det kun naboerne fredag 
eftermiddag. Ligeledes den 
anden vej: Flyt til Lundeborg 
lørdag eftermiddag/aften (når 
pavillonen er godkendt) så går 
man ikke i vejen for flytte-
mændene om søndagen. 
 

Til allersidst, lovede jeg at 
rose John Frimann til skyer-
ne. Han har virkelig været en 
stor hjælp for familien. Uden 
ham, var det slet ikke gået. 
 

Tak til familien Larsen, fordi I 
havde tid til mig/os. 
 

Venlig hilsen Conni 
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Fællesspisning for enlige med børn 
 

Den sidste tirsdag i måneden 
 

Næste gang er: Tirsdag den 22. februar 
klokken 17.00 – 19.30 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
 

Store pandekagedag: Pandekage med fisk 
Pandekage med kød – Pandekage med is 

 

Klokken 17.00-21.00 er der spilleaften med diverse spil, kort 
mm. Kom og hyg jer et par timer. 

 
Tilmelding skal ske senest: 

 
torsdag den 17. februar 

til: 
 

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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Ny ordning vedrørende levering af 
post til døren 
Post Danmark meddeler: 
 

Den nuværende ordning for levering til døren ophører 
 

I forbindelse med den nye postlov har folketinget vedtaget at afskaf-
fe ordningen om levering til døren for personer på 65 år og derover i 
etagebyggerier. Ordningen ophører 1. april 2011. 
 

- De nye regler betyder, at der bliver ens forhold for alle, så alderen 
ikke længere er afgørende for, om man får post til døren. Det vil fort-
sat være sådan, at hvis man ikke er i stand til selv at hente sin post 
i brevkassen på grund af handicap, eller hvis man er bevægelses-
hæmmet, så kan man få leveret post til døren. Det bliver fremover 
kommunerne, der afgør, om man kan tilmeldes ordningen, siger 
Henrik Larsen, chef for Post Danmark Privatkunder. 
 

Post Danmark vil fortsætte med at levere post til døren til dem, der 
er tilmeldt ordningen frem til 31. marts 2011. Herefter vil den nye 
ordning træde i kraft, og personer, der ikke er tilmeldt den nye ord-
ning, vil derefter få deres post i brevkasseanlægget i stueetagen. 
 

- Vi ved, at kommunerne er på vej med en proces for, hvordan de vil 
behandle ansøgninger, men at den ikke er helt på plads endnu. Men 
man kan tage det helt roligt. Hvis man mener, man kan blive omfat-
tet af den nye ordning, skal man blot i løbet af de første måneder i 
det nye år kontakte sin kommune. 
 

Personer, der i dag får leveret post til døren på grund af funktions-
nedsættelse eller handicap vil automatisk være tilmeldt den nye 
ordning. 
 

- Samtidig glæder vi os også over, at vi fra 1. april kan præsentere 
et nyt system, hvor man ikke længere behøver have klistermærke på 
brevkassen, der fortæller, at posten skal leveres til døren. Vi ved, at 
der har været utryghed omkring det at have sådan et klistermærke 
siddende på brevkasseanlægget, og derfor er vi glade for, at vi snart 
kan bede vores kunder om at pille det ned. Det vil vi vende tilbage 
med mere information om, siger Henrik Larsen.
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                          AFDELING 157 - Lunden 
___________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

NØDSTILFÆLDE 
 

Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i 
tidsrummet 07:00 – 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til var-
memesteren på telefon 43 73 99 82. Der kan være telefon-
svarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst 
muligt, da den hele tiden bliver aflyttet. 
 

Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, 
weekends og helligdage ringes der direkte til håndværkeren 
på følgende numre: 

 

EL  EL-strøm   36 77 01 41 
VVS  Byernes Varme  36 78 28 30 
Kloak  Abak            70 26 64 66 
Glarmester Bendix   25 12 17 40 
 

Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde!  
 

Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i klo-
ak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for begge toiletter 
(ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brud på vand 
og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i hele 
lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder. 
 

Brug tilkaldeordningen med omtanke!  
Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen på-
virkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes fakturaen 
til den pågældende beboer.  
Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gi-
ves besked til varmemesteren på mail varmemeste-
ren@lundens.net eller telefon 43 73 99 82. 
 

Andre telefonnumre: 
Brøndby Fjernvarme: 43 45 20 60     Brøndby Vandværk: 43 28 24 70 
YouSee TV:  80 80 40 50  Aplus:  69 12 12 12 
DONG EL:  72 10 20 30  Falck:  70 10 20 30 
Glostrup Politi: 43 86 14 48  Abonnementsnummer: 20135190 
 Mobil: 114   
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Vittigheder 
 
Mellem venner 
- Min kone passer mig som en prydhave. 
- Hvad mener du med det? 
- Hun river mig, skuffer mig og sørger for, jeg ikke går ud. 
 
Han kørte ind på tankstationen og kolliderede med to biler og 
en benzintank. 
Ejeren kom farende ud og råbte: 
- Hvad i alverden skal dette betyde?! 
- At jeg sikkert også skal have en halv liter bremsevædske! 
Svarede bilisten. 
 
Efter at have været gift i 30 år, tog jeg en dag et kritisk blik på 
konen og sagde til hende:  
Elskede, for 30 år siden havde vi en billig lejlighed, en billig 
bil, vi sov på sofaen i stuen, og så på et 10-tommers sort/hvid 
TV, og jeg gik hver aften i seng med en hed kvinde på 25 år!' 
Nu har jeg et hus til 4 millioner, en bil til 750.000, en kæmpe-
stor dobbeltseng og et 50-tommers fladskærms-TV, men nu 
må jeg hver aften gå i seng med en træt kvinde på 55!  
Så vidt jeg kan se, er du ikke helt fulgt med her! 
Min kone er egentligt en ganske fornuftig kvinde. Hun kiggede 
blot på mig og sagde: Gå du ud og find dig en hed tøs på 25 år, 
så skal jeg straks sørge for, at du igen får: 
En billig lejlighed, en billig bil, en sofaseng og et billigt 
sort/hvid TV! 
ER kvinder ikke bare fantastiske????  
De sørger for at løse midtvejskriser på et øjeblik! 
 
Teenagesønnen ved middagsbordet: Far jeg skal bruge en 
lommelygte.  
Hvad skal du bruge den til?  
Jeg skal over i parken og kramme med pigerne...  
Nå det kunne vi da gøre i mørke før i tiden  
Ja, men tag så lige et kig på mor og så overveje om du ikke 
skulle have taget en lygte med alligevel....! 
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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 

Januar 2011 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Patrick 

Daruplund 19, 3. tv. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Zafira Wigh 

Daruplund 3, 1. tv. 
 

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

Løsning: 
 

En hval 
 

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 

Januar 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Kurt Berthelsen 

Daruplund 61, 1. th. 
 

1 fl. Vin:  
Ricky Jørgensen 

Daruplund 51, 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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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! 

 

          
 

 

 

 

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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Vaskeriets normale åbningstider 

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

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

 
 

Ved fraflytning 
af lejemål 

Et medlem af afdelingsbe-
styrelsen kan, såfremt 
dette ønskes, deltage i 
forbindelse med syn af 

lejligheden. 
 

Henvendelse til 
Afdelingsbestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 
 

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

 
 

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

Fredag kl. 10:00 – 12:00 
 

Direkte tlf.: 70 12 13 10 
 
 

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

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

Det er ikke tilladt beboerne at 
sætte deres fodtøj uden for 

lejemålets hoveddør!!! 



  

Lundens Klubber 
 
 

Tømmermændene 
Kenneth Landgraf 
D. 3 

Blok 
1 

Gør det selv klubben 
Finn Andersen 
D. 37 

Blok 
9 

Aktivitetsklubben 
Ulla Thøgersen 
D. 5 

Blok 
2 

Klub Oasen 
Henning A. Jensen 
D. 47 

Blok 
9 

Formeringsklubben 
Jørn Rasmussen 
D. 11 

Blok 
3 

Klub 51 
Ricky Jørgensen 
D. 51 

Blok 
10 

Kontoret 3. th. 
Bent Madsen 
D. 7 

Blok 
3 

Hyggestuen 
Wolfgang Landgraf 
D. 53 

Blok 
10 

Hyggeklubben 
Allan Simonsen 
D. 33 

Blok 
7 

Klub 53 
Frank Lundstrøm 
D. 53 

Blok 
10 

Hobby og Fritid 
Walther Gasbjerg 
D. 31 

Blok 
7 

Klub Venner 
Stanoje Gligoric 
R. 2 

Blok 
11 

Aktiv 31 
Tina Lundquist 
D. 27 

Blok 
7 

Klub 89 
Jørgen Jensen 
D. 49 

Blok 
11 

Motionsklubben 
Jes Dambmann 
R. 4 

Blok 
7 

Cichlideklubben 
Morten Nielsen 
D.65 

Blok 
12 

Lundeklubben 
Jette Truesen 
D. 41 

Blok 
8 

Natteravnene 
D.63 

Blok 
12 

Club Bacchus 
Gunnar Hansen 
D. 39 

Blok 
8 

Hobbyklubben 
Boy Henriksen 
D. 65 

Blok 
13 

Møbelklubben 
Briddie Rasmussen 
D. 39 

Blok 
9 

Lundens Håndarbejdsklub 
Glenda Jensen 
D. 47 

Blok 
16 

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

 

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 


