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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Redaktørens side 
Så blev det min tur til at flytte i Lundeborg. Om 8 dage flytter 
vi, så er der fejl i denne Lundexpres undskylder jeg på for-
hånd. Det tager tid, at pakke hele huset ned når man også 
skal passe sit arbejde.  
 

Fastelavn måtte vi aflyse. Se side 7. 
 
Jeg har snydt jer for vittigheder, da der var meget der skulle i 
bladet. Dem må I undvære og have til gode. 
 
Tak for alle jeres løsninger til dette nummer. 
 
Rigtig god læselyst med dette nummer. 
 

Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline, med 
mindre andet er aftalt. Ellers kan I ikke regne med, at det når 
at komme med i bladet. Er indlægget noget der skal svares på, 
så send det gerne i god tid, så svaret kan nå at komme med. 
 
Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline:  
Fredag den 1. april kl. 16.00

 

 



 

Formanden fortæller 

                
 

Konstante forandringer 
 

Det har været en meget begivenhedsrig måned. På det private 
plan har familien nu tilbragt 4 uger i Lundeborg. Det har 
egentlig fungeret fint, selvom der har været udfald – specielt 
strømudfald. Om 14 dage står den på tilbageflytning, spæn-
dende! 
 
Siden sidste gang…: 
… har vi afholdt det årlige afdelingsmøde. 41 boliger var 
mødt frem, hvilket absolut ikke var meget. Jeg tager det dog 
som et udtryk for at vores beboere er tilfredse med driften af 
Lunden. Jeg kunne dog godt tænke mig at der var flere der 
mødte op, det er trods alt på afdelingsmødet at der træffes 
beslutninger der har direkte indflydelse på jer beboere. 
Læs referatet fra afdelingsmødet her i bladet. 
 
… har vi også haft den officielle indvielse af Lundeborg på en 
dejlig, men kold, solskinsdag. Ca. 120 personer var mødt op 
med borgmester Ib Terp i spidsen, og kunne nyde taler, 
sandwich og en øl eller sodavand. Den røde snor blev klippet, 
og så var der ellers hygge de næste par timer, børnene fik la-
vet ballondyr og meget andet af Fætter Ballon. 
 
… er de første udflyttere flyttet tilbage til deres lejligheder. 
Pionererne, som jeg kalder dem. De har taget de første bør-
nesygdomme der altid følger med et projekt af den her stør-
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relse. Og det er såmænd fortsat, ikke alt har fungeret ved til-
bageflytningen, men det arbejdes der på. Forhåbentlig falder 
de sidste ting på plads snarest. 
 
… er Esplanaden for første gang blevet uddelt i Lunden. 
Esplanaden er beboerbladet for hele Brøndby Strand, og er 
som sådan et rigtigt godt supplement til vores eget blad.  
 
Ja, der sker rigtig meget i Lunden. Træk vejret dybt, de næ-
ste par år vil der ske konstante forandringer! 
 

 
 
 

Adgang forbudt/tyverier 
 
Der er i gentagne tilfælde konstateret beboere der er faldet 
for fristelsen for at se hvordan ens lejlighed ser ud mens den 
er under renovering. 
 
Det er selvfølgelig fristende, det er spændende hvad der sker 
og hvor langt er man egentlig kommet? Men det er strengt 
forbudt at ”besøge patienten”, det er en byggeplads og der-
med ikke et ufarligt sted. Vi henstiller på det kraftigste at 
man afholder sig fra at gå rundt i en blok eller opgang der er 
under renovering.  
 
Det har desværre også været tyverier fra lejlighederne, i øv-
rigt endnu en god grund til at man holder sig fra byggeplad-
sen. Hvis man er set et sted hvor der senere bliver konstate-
ret tyveri, risikerer man en alvorlig anklage. 
 
På bestyrelsens vegne 
Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
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Beboerkoordinatoren 
Der er sendt varsel til blok 3 
om genhusning fra den 5. 
juni. Man ”vender” opgange-
ne om, så man tager D.7, 
D.9 og D.11 osv. 
 

Det holdes blokmøde for 
blok 2 torsdag den 24. marts 
2011 kl. 18:30 i Håndvær-
kerbyen. 
 

Vi har haft officiel åbning af 
”Lundeborg” den 20. februar, 
hvor der kom ca. 100 men-
nesker. Borgmesteren og af-
delingsformanden klippede 
snoren over. 
 

Jeg har holdt et ”blokmøde” 
hos Ældre-Caféen. Det vare-
de ca. 3 timer, da der var 
meget stor spørgelyst. 
 

Vi har haft indbrud i 2 lej-
ligheder i R.8 natten mellem 
onsdag og torsdag. Vi har 
haft vagt på om aftenen og 
natten mellem torsdag og 
fredag, samt fredag og lør-
dag. 
 

Vi har nu haft den første 
hjemflytning til lejligheder. 
Rengøringen var god og fin i 
pavillonerne. 
 

Det har været lidt kaotisk 

med hjemflytningen til R.8. 
En beboer havde bestilt 3x34 
til at flytte fra pavillon til lej-
lighed, og det betød at der 
var ekstra mandskab der løb 
på trappen. 
3x34 havde svært ved at 
komme op i lejlighederne 
med indbo. 
 

Vi har besluttet at vi lægger 
rene dyner i pavillonerne, 
når nye flytter ind. 
 

Husk at hvis der er noget 
galt med lys, strøm, internet 
eller lign. så ring til en 
håndværker fra Lundens 
håndværkerliste. 
 

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

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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Officiel åbning af Lundeborg 
Som gammel Lundebeboer deltog borgmester Ib Terp i den 
officielle åbning af Lundeborg. Han omtalte sin tid som bebo-
er i Lunden, og den kommende tid for de nuværende beboe-
re, der skal gennem renoveringen. Afdelingsformand talte om 
de første beboere, der nu var flyttet ind i Lundeborg, som pi-
onererne i Lunden. 
 

Dette foregik søndag den 20. februar 2011. Efter at Borgme-
ster Ib Terp og afdelingsformand Tommy Rex Mortensen 
havde klippet den røde snor, var der forfriskninger og sand-
wich til de ca. 120 der var kommet. 
 

Fætter Ballon gav en god underholdning for børnene, hvor 
han lavede trylleri, flotte ballondyr og sjove ballontricks. 
 

Netværkskontoret havde givet et pænt beløb fra ”de frie mid-
ler”. 
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Fastelavn 
Søndag den 6. marts 2011 

 

 
 

Vi bliver desværre nødt til at aflyse Tøndeslagning på Lang-
bjergskolen, da der ikke har været tilslutning nok. 

 

Vi plejer at være ca. 100 personer, men denne gang var der 
kun tilmeldt 43 inkl. voksne. 

 

Vi håber, at der bliver større tilslutning næste år. 
 

De der har købt billetter, vil få pengene retur i postkassen. 
 

På Børnefestkomitéens vegne 
Conni 

 

 
 
 
 

 
 

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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Farvel, vindueskarm 
Det er på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at hvis man øn-
sker at nedtage de sorte granitvindueskarme, vil de ikke 
skulle retableres ved flytning. Dette gælder dog ikke for 
vindueskarmen i vinduet ud mod altanen. 
 

De nye vinduesrammer har en bred karm, der kan bruges 
som vindueskarm og den nuværende karm vil for mange der-
for være overflødig – derfor dette tiltag. 
 

Men husk: Det vil altså være hvor der monteres nye vindues-
rammer, at det er muligt at nedtage vindueskarmen, og ikke 
karmen mod altanvinduet. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Alvorlige og bekostelige skader 
I et renoveringsprojekt kan det være svært at overskue hvor 
omfattende skader kan være, inden man går i gang. Et gan-
ske godt eksempel er skabene på altanerne, som i de fleste 
tilfælde i blok 16 har vist sig at være i en så dårlig stand at 
det ikke har kunnet betale sig at reparere dem. Ydermere op-
fylder de ikke de krav brandmyndighederne har til denne 
slags skabe. Byggeledelsen har derfor truffet den for os bebo-
ere glædelige beslutning at udskifte alle altanskabe i Lunden 
på byggesagens budget. I forvejen skulle de renoveres ind-
vendig, men nu vil alle skabsfronter altså også blive skiftet.  
 

Et andet eksempel: Der er konstateret store mængder vand 
på det flade tag under rejsningen. Det er ikke vand der er 
kommet udefra, men er kondensvand fra udluftningsventiler. 
Disse vil nu blive ført op igennem taget for at afhjælpe pro-
blemet, inden vi får vandskader. 
 

Jeg er ganske glad og lettet over renoveringen er kommet i 
gang. Disse sager ville have været ganske bekostelige for os 
beboere, men vil nu blive afholdt af projektet. 
 

På bestyrelsens vegne, Tommy Rex Mortensen
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Læserbrev: 
Jeg var på ”skraldepladsen” forleden dag. Det er dog utroligt 
hvad folk kasserer og sætter herover, når det kan få gavn i 
andre ”hjem”. Der stod bl.a. et ”sofasæt”, sort læderstol, sofa. 
Jeg undersøgte det godt nok ikke grundigt, men jeg vil henvi-
se til Koedfodskole, tlf. 32680345. Ring ml. 9.00 – 12.00. De 
kører her omkring Brøndby Strand hver fredag. Hvis I har tøj 
tager de også imod det, også hvis I kun har en sæk. De gør et 
kæmpe stykke arbejde derude. Jeg har besøgt dem flere gan-
ge. 
I øvrigt har jeg inden for de sidste par dage, mødt flere ”unge”  
som ”ældre” familier, der er tilfredse borgere i ”Lundeborg”. 
 

Bodil Sørensen 
D. 25 
 

Parkering i Lunden 
Der har været, og er stadig, store parkeringsproblemer i 
Lunden grundet renoveringen. Specielt i området omkring de 
blokke hvor renoveringen foregår, er det slemt – håndvær-
kerbiler og byggemateriale optager mange af de i forvejen 
sparsomme parkeringspladser. 
 

Der har aldrig været meningen, og derfor er der på Bygge-
udvalgsmødet den 1. marts besluttet at lave tiltag for at rette 
op på dette. 
 

Helt konkret betyder det, at mellem blok 5 og 6 vil der blive 
anlagt parkeringspladser til håndværkerne og lagerområde til 
byggematerialer. Det vil betyde at parkeringspladserne om-
kring de blokke der er under renovering, pt. i Resenlund, vil 
blive tømt for byggematerialer og håndværkerbiler og dermed 
være til fuld disposition for beboerne. 
 

Lundeborgs parkeringsplads har samme problem med uved-
kommende parkering. Her er det dog ikke fremmede, men 
beboere fra blok 2 og 3 der optager pladser til stor gene for 
Lundeborgs beboere og deres gæster. Bestyrelsen har derfor 
taget kontakt til City Parkeringsservice, som vil igangsætte 
en overvågning af området.
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Beboere i Lundeborg vil få parkeringstilladelser og gæstetil-
ladelser til brug ved deres ophold i Lundeborg. 
 

På bestyrelsens vegne 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 

 

 
Holder sit næste arrangement 

fredag den 18. marts 2011 
i Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand 

 

Der er spisning kl. 18oo, og kl. 20oo spiller 

Mie + Jan´z swingtet 

 

Med Mie Pedersen i front skal vi opleve musik med stor spænd-
vidde, men med relation til jazzens verden. Evergreens, stan-

dards, latin, bossa og samba i egen fortolkning samt ballader er 
på programmet. 

Mie Pedersen, vocal 
Jan Åmand, trommer 

Poul Dige, piano 
Evan Petersen, bas 

Poul Erik Kreinøe, sax 

Husk at købe spisebilletter en uge før arrangementet  
hos Urszula på 4373 5226 på hverdage efter kl. 18.00 
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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 fredag den 1. april 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 fredag den  
1. april klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 



13 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 2/2011 

Onsdag den 2. februar 2011 
 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Kenneth Due, 
Søren Jensen, Lilian Andersen, Conni Sparlund, Mogens 
Nielsen og Birthe Ketterle. Gæst under pkt. 2: John Fri-
mann 

 

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 underskrevet. 
  

Pkt. 2 Renovering. 
2-1 Info fra beboerkoordinatoren. 
 Varsling for blok 2 om genhusning den 24. april 2011. 
 Blokmøde for blok 1 den 10.2.2011. 
 Resenlund 10 er nu flyttet til Pavillonbyen. 
 Resenlund 12 flytter den 13. februar 2011. 
 Der har været problemer med telefon og internet. Gryderne 

passede ikke til komfurerne. Postleveringen fungerer heller 
ikke tilfredsstillende. 

 Efter indflytning af 2 opgange er der konstateret flere 
mangler, der indkøbes gardiner til hoveddør, dørmåtte, 
trådvogn til badeværelse samt håndtag til Pavillon i under-
etagen. Trinnet er ret højt. 

 Det er ikke muligt at ejendommens køleskab og komfur 
kan blive stående i lejligheden. 

 Der er konstateret en del ulovlige el-installationer i lejlig-
hederne efter, beboerne er flyttet ud. De skal fjernes inden 
udflytning, ellers bliver de fjernet på lejers regning. Det 
samme gælder for tøj, møbler, tæpper m.m. 

 Der færdes unge mennesker på stilladserne. Hvis man ser 
det, skal man straks kontakte politiet. Alle medarbejdere 
har arbejdstøj på, så de kan kendes. 
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 Der har desværre været en del hærværk og tyveri på de 
ubeboede Pavilloner. Effekterne vil blive erstattet snarest 
muligt. 

 Hærværk på byggematerialer og stjålne kabler er ligeledes 
forekommet. Politi er kontaktet. 

 Der er officiel indvielse af Lundeborg den 20. februar. 
 Væg fra mellemgangen til gæstetoilet vil blive fjernet, så 

væggen skal holdes fri for skabe m.v. 
 Der arbejdes stadig med sagen om hjælp til nedpakning. 

Kommunen er af den formening, at det er Boligselskabets 
problem. Vi har bedt om skriftlig svar fra Social- og sund-
hedsforvaltningen, så vi kan anke sagen. 

 Da der har været en del ansøgninger om fjernelse af den 
ene radiator i køkken, er det besluttet, at den fjernes kon-
sekvent i alle lejemål. 

2.2 Parabolmaster efter renovering. 
Parabolfirmaet kontaktes. Udførelsen kræver byggetilladel-
se. 

2.3 Tilbud fra Svane køkken er indhentet. De giver mængdera-
bat.  

2.4 Faldstammerne er ringere end de første prøver. Altan ska-
bene overholder ikke Brandmyndighedernes krav, så de 
skal skiftes. 
Ventiler i blok 4 skal kontrolleres grundet vandindtræng-
ning.  

 

Pkt. 3 Kontorvagter og akuttelefon. 
3-1 Kontorvagt den 10. januar blev gennemgået. Motionsklub-

ben ønsker nye lokaler. 
 Kontorvagt den 24. januar blev gennemgået af Søren. 
3-2 Akuttelefonen: Ingen lys i halvdel af Lundeborg. Dørtelefon 

itu. Ingen lys på trappen. Vandskade i blok 15 samt mang-
lende varme i samme blok, hvilket krævede meget besvær 
for formand og andre. 

3-3 Akuttelefonpasning af bestyrelsen ophører.  Meddelelser til 
beboerne er sendt ud med Lundexpressen. 
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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. Mogens foreslår et samarbejde 
mellem de 3 afdelinger under Organisationen. 

4-2 Ældrecafeen. 
 Der udarbejdes en ny kontrakt hvor husleje og EL indgår 

på samme hvilkår som andre klubber i Lunden. 
 Pris på ny emhætte sendt. 
 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra de 9 afholdt den 6. december 2010. 
 Der arbejdes intenst med Richard Wagners opera Parsifal. 
 1. akt foregår mellem Hovedbanegården og Brøndby Strand 

Ouverturen går i gang, når toget kører. Der skabes kulisse 
i toget. DSB er umiddelbart med på ideen. Man går fra sta-
tionen til Klitrosen. 

 2. akt udspiller sig i Tranumparken 1-11, hvor gruppen 
har lejet en lejlighed. 

 3. akt er ikke fastlagt. 
 Mellem akterne er det meningen, at folk skal fare lidt vil på 

egen hånd, og vil så blive opsamlet og guidet til næste loca-
tion. 

 Der er plads til 40 tilskuere pr. forestilling. Der spilles 
mandag til lørdag med sidste spilledag lørdag den 16. april. 
Premiere ca. 3 uger før. 

 Der er ikke indgået endelige aftaler med DSB. 
 Billetpris ca. 120 kr. Gruppen har indtil nu fået 900.000 

kr. fra Statens Kunstråd. 
 

5-2 Referat af  H&V styregruppemøde i januar blev taget til ef-
terretning. 

5-3 Afdelingsmøde 2011 blev gennemgået. 
5-2 Afdelingsmøder i afd. 90 og 94. 
Nye bestyrelsesmedlemmer. Heriblandt tidligere beboere i 
Lunden. 

 Blev taget til efterretning. 
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5-4 Afdelingsmøde onsdag den 9. februar 2011 i Kulturhuset 
Brønden. 

 Forslag fra bestyrelsen blev gennemgået. 
 Tjekliste blev gennemgået, og opgaverne fordelt. 

5-5  Forslag til nye kandidater til bestyrelsen: Er afklaret. 
 

Pkt.6 Regnskab. 
 Budgetkontrol blev gennemgået. 
 

Pkt. 7 Varmemestersager. 
7-1 Målinger af TV signaler. Målingerne er for ringe. Der arbej-

det på det. 
7-2 Vaskeriet, justering af priser. 

Priserne sættes 1 kr. op pr. 1. marts 2011 for at mindske 
underskud 
 

Pkt. 8. Klager. 
8-1 Parabol i blok 2 er videresendt til relevante instanser. 
8-2 Klage fra beboere i blok 13. Der følges op på sagen. 

8-3 Klage over Dansk Kabel TV fra beboer i blok 9. Tommy sva-
rer, at det er en sag mellem kunden og udbyderen, men 
meget beklageligt. 

 

Pkt. 9 Ansøgninger 
 Ansøgning fra Ældrecafeen: Ønsker et fast beløb til ar-

rangementer 1 gang årligt. Blev afslået. 
 

Pkt. 10 Diverse 
 Intet. 

 
 Næste møde tirsdag den 1. marts 2011. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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Billeder før / efter udflytning: 

 
Skabe i prøvelejlighed Nye skabe, mangler 1 stk. 
 

  
Skabe med trådhylder Skab på værelse 

  
Fra prøvelejligheden Leveret skabe, uden hylder 
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Læserbrev: 
Disse billeder er blot for at fortælle, at de nye leverede skabe 
ikke er magen til dem i prøvelejligheden. Der mangler trådhyl-
der. Vi har efterfølgende fået at vide, at der nu skulle være be-
stilt hylder til senere levering. Hvor mange ved vi ikke. 
 
Da vi fraflyttede vores lejlighed, havde vi skabe på hele væggen 
i soveværelset, men da vi kom tilbage, manglede der et i mid-
ten, så der nu er et mellemrum og skabet, som skulle have 
stået der, var sat i mellemgangen. Det var ikke aftalen. Vi fik 
at vide på blokmødet, at skabene blev sat præcis hvor de gam-
le stod. Det var så ikke tilfældet hos os. 
 
Mon det laves om? 
 
Venlig hilsen 
Larsen, R. 8 
 

Vaskeriet: 
 

Pr. 1. marts 2011 er vaskeriets pri-
ser som følger: 
 

Forvask     2,- kr. 
Maskine 6 kg   13,- kr. 
Maskine 10 kg  18,- kr. 
Tørretumbler       6,- kr. pr. 10 min. 
Strygerulle       8,- kr. pr. 25 min. 
Centrifuge   Gratis 
 

Normale åbningstider: 

Mandag - fredag:      07.00 - 22.00 
Lørdag, søn- og helligdage:     07.00 - 17.00  

Faste lukkedage: 
Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, 1. og 2. Juledag, 1. og 2. På-
skedag og 2. pinsedag. 
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Der ryddes op i Lunden.  
Denne måneds billede, er taget af Jørgen Jensen, D.49.  
Jørgen er en flittig fotograf og mange af hans billeder ligger 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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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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Afdelingsbestyrelsen pr. 1. marts 2011:
Formand: 
Tommy Rex Mortensen 
Resenlund 10 
Mobil:42300306 
Mail: formand@lundens.net 
 
Kasserer: 
Preben Chr. Hansen  
Daruplund 15 
Mail: pch@lundens.net  
 
Sekretær: 
Birthe Ketterle 
Daruplund 67 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Lillian Andersen 
Daruplund 37  
 
Søren Jensen 
Daruplund 63  
 
1. suppleant: 
Conni Sparlund 
Resenlund 2  
 
2. suppleant: 
Viggo Spenner 
Resenlund 4  

 

Kontaktpersoner: 
Marts 2011 
 

Hobbyrum/Klubber: 
Tommy Rex Mortensen 
 

Kælderrum: 
Tommy Rex Mortensen 
IT: 
Preben Chr. Hansen / Tommy 
Rex Mortensen 
 

Beboer-TV: 
Preben Chr. Hansen 
 

Tekst-TV: 
Lilian Andersen / Viggo 
Spenner 
 

Husdyr:   
Søren Jensen 
 

Campingpladser: 
Lilian Andersen 
 
 

 
 
 
Legepladser: 
Birthe Ketterle / Lilian Ander-
sen 
 

Selskabslokaler: 
Preben Chr. Hansen / Tommy 
Rex Mortensen 
 

Lejerbo m.m.: 
Tommy Rex Mortensen / Bir-
the Ketterle 
 

Miljørepræsentantskab: 
Preben Hansen (Birthe Ketter-
le) 
 

Børnenes Rejsebureau: 
Søren Jensen 
 

De 9: 
Tommy Rex Mortensen 
 

Redaktør på Lundexpressen: 
Conni Sparlund
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Den sidste tirsdag i måneden 
 

Næste gang er: Tirsdag den 29. marts 
klokken 17.00 – 19.30 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
 

Tortillias med oksekød – Jordbærkoldskål 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 24. marts 

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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                          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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 – 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 

Februar 2011 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Rikke Ahm-Hansen 
Daruplund 9, 3. th. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Lucas Nielsen 

Daruplund 29, 1. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Kevin Christiansen 
Daruplund 35, 2. tv. 

Løsning: 
 

 
 

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 

Februar 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
K. Cavling 

Daruplund 19, 2. th. 
 

1 fl. Vin:  
Aase Ryding 

Daruplund 37, 3. 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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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 



 

 

 

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 

 

Bud: Marie Rebien Mortensen, Resenlund 10 
 

Tryk: Eget trykkeri, oplag 385 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 
 

 

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: Søren Jensen, Daruplund 63, 1.th 

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

Lokalinspektør: Mogens Nielsen 
Varmemester: Jens Hammer 

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 


