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BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 

 
”Lejerbo skaber rum for liv”  

 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 

Redaktørens side 
Sidste nyt fra Lundeborg: Her er stille! 
Skulle nogle have brug for en kartoffelskræller, et dørslag, vin-
glas og proptrækker, så tag det med i Lundeborg. Vi har fået 
gulvspand og moppe 
Dette er ikke ment som brok, bare en oplysning til de næste 
indflyttere. 
 
Jeg ændrer igen deadline. Jeg har for meget at se til den 1. i 
måneden. Så hold selv øje med datoen. 
 
Tak for alle jeres løsninger og indlæg til dette nummer. 
 
Rigtig god læselyst med dette nummer og en rigtig god påske. 
 

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:  
Onsdag den 4. maj kl. 16.00
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Formanden fortæller 
Hjemme igen 
R8 og R10, hvor jeg selv bor, er 
efter 6 uger i Lundeborg flyttet 
tilbage til deres lejligheder. 
Dermed har blok 16 været 
igennem et helt forløb, og 
hvordan er det egentlig gået? 
 

Se, det kommer helt an på 
hvem man spørger. Vi menne-
sker er meget forskellige, og 
tager en påvirkning som gen-
husning og efterfølgende tilba-
geflytning meget forskelligt. 
Dertil kommer at nogle beboe-
re har været mere uheldige 
end andre, blandt andet grun-
det tyveri, vandskade og hånd-
værksmæssige mangler der i 
nogen tilfælde desværre er ret 
markante. Det betyder at vi ef-
ter hjemflytning stadig må for-
vente at der går nogen tid in-
den alt er på plads i lejlighe-
den. 
 

Som bekendt blev perioden 
for i genhusning Lundeborg for 
blok 15 og 16 sat ned fra 10 til 
6 uger. Set i bakspejlet var det 
ikke en rigtig beslutning, der 
har været for meget pres på 
håndværkerne, hvilket des-
værre afspejler sig i de mangel-
lister der er blevet udarbejdet. 
Jeg er overbevist om at en 
genhusning på eksempelvis 8 
uger ville have hjulpet geval-
digt på de fejl og mangler der 
er konstateret, og dermed 
sænket irritationsgrænsen hos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
den enkelte. 
 

Jeg har sagt det før og genta-
ger gerne: Vi er udsat for en 
stor indblanding i vores liv og 
hverdag i disse tider. Vores 
omgivelser er i konstant bevæ-
gelse, og det påvirker os på 
mange niveauer. 
 

MEN når det så er sagt, er 
der fra enkelte beboeres side 
sket udfald som under ingen 
omstændigheder kan accepte-
res! De er faktisk så grove at 
hvis jeg beskrev dem for dig, 
kære læser, ville du ikke tro 
dine egne øjne.  
Vores entreprenører er vores 
nærmeste kontakt og står i 
frontlinien. Desværre er de i to 
tilfælde blevet overfuset på det 
groveste, så groft at jeg uden 
tøven ville indbringe sagerne 
for Lejerbo. Det ønskede Byg-
geledelsen dog ikke. 
I en anden sag har jeg modta-
get en utrolig grov SMS som 
også kandiderede til videre be-
handling. Jeg har dog valgt ik-
ke at gøre noget ved sagen i 
denne omgang. 
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Heldigvis har der også været 
beboere der har været tål-
modige og forstående. Det 
har været dejligt at møde disse 
beboere der fungerer som di-
rekte modvægt til de kedelige 
oplevelser. Jeg har fuld forstå-
else for frustration, irritation 
og ærgrelse, men det er umu-
ligt at splitte et hus ad i den 
udstrækning vi oplever det, 
uden at det får utilsigtede 
konsekvenser. 
 

Husk hele tiden på at vores 
byggeledelse og entreprenører 
ikke er her for at genere os, 
men for at udføre et stykke ar-
bejde til alles bedste. Fejl og 
mangler på inventar vil blive 
udbedret, men der kan godt gå 
nogle uger efter indflytning, 
specielt for prøveblokkene 15 
og 16. 
 

Jeg kan kun appellere til at 
du, som jeg skrev i sidste 
nummer af Lundexpressen, 
tager en dyb indånding de næ-
ste to år. Du vil med garanti 
møde endnu usete udfordrin-
ger, du vil flere gange i proces-

sen møde større eller mindre 
problemer, du vil givetvis føle 
dig irriteret over din situation. 
 

Vi undgår ikke påvirkninger, 
hverken af den gode eller 
den knap så gode slags! Tag 
dem som de kommer, når de 
kommer. Kontakt beboerkoor-
dinatoren eller afdelingsbesty-
relsen, hvis der er noget du vil 
have fulgt op på. Vi er alle in-
teresserede i at komme igen-
nem renoveringen på den aller 
bedste måde. 
 

Det dufter rigtig meget af 
forår, vi er gået over til som-
mertid, alting er blevet lysere. 
Jeg tror også at renoveringen 
går mod lysere tider – tænk 
over at i skrivende stund er 
kun 3 opgange flyttet tilbage, 
hver dag er en læredag her i 
opstarten. 
 
Pøj-pøj fremover i projektet til 
alle! 
 
 
 

Købes: 
Har du et dukkehus med en eller flere etager liggende i kælde-
ren el.lign., som du alligevel vil smide ud i forbindelse med re-
noveringen, så ring til: 

Lilian Andersen, D. 37, tlf.: 43738109 

Jeg vil meget gerne overtage det. 
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Beboerkoordinatoren 
 
Der bliver nu varsel til blok 4 
om genhusning fra den 17. 
juli. Det gælder opgangene 
D.13, D.15 og D.17 osv. 
 
Læge Ege Schultz i blok 3 
bliver genhuset i selskabslo-
kalerne i ugerne 24 – 29 
inkl. 
Der vil senere følge nærmere 
information. 
 
Vi har i blok 1 og 2 en bolig i 
parterre. Det har givet lidt 
ekstra problemer, da blok-
kene har haft 22 lejemål. Vi 
har nu fået løst det. 
 
Blokmøderne er fastlagt inkl. 
blok 11: 
 
Blok 3 
Torsdag den 5. maj 2011. 
 
Blok 4 
Torsdag den 16. juni 2011. 
 
Blok 5 
Torsdag den 28. juli 2011. 
 
Blok 6 
Torsdag den 8. sep. 2011. 
 
Blok 7 
Torsdag den 20. okt. 2011. 

Blok 8 
Torsdag den 1. dec. 2011. 
 
Blok 9 
Torsdag den 12. januar 
2012. 
 
Blok 10 
Torsdag den 23. feb. 2012. 
 
Blok 11 
Torsdag den 5. april 2012. 
 
Alle møder holdes kl. 18:30 i 
Håndværkerbyen ved sel-
skabslokalerne. 
Indgang fra parkeringsplad-
serne. 
 
Ind- og udflytninger er også 
fastlagt inkl. blok 11. Se på 
næste side. 
 
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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Lidt royale har vi da lov at være 
i Café 13, Kisumparken 2 

 

Torsdag den 14. april  

Café 13 fejrer dåbsdagen for Danmarks royale tvillinger samt dronning 
Margrethes fødselsdag:  

14.00 – 16.00 varm kakao med boller og lagkage pris 15 kroner - Vi følger 
dåben i TV.  

17.00 – 19.00 Aftenmenu (almindelige aftenspisnings priser)  

Rejecocktail – Helstegt oksefilet, bagt kartoffel og grøn salat – Islagkage  

Forudbestilling til denne aften senest tirsdag den 12. april 

på tlf.: 43738125 

 

Sælges: 
Damecykel, model: Mustang Dagmar, 3 gear, flot lilla farve. 
1 år gammel: Pris: 1400,00 kr. 
 
Cyklen sælges på grund af rygproblemer og er kun brugt få 
gange. 
 
Med venlig hilsen 
Jytte D.9 
43544312 
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Sælges: 
 

Forza indendørs sportssko, str. 38. 
Hvide med lidt lyseblå, næsten som nye.  
Nypris kr. 600,-  
Sælges for kr. 150,-  
 
Ring til Jeanette på 43549802.  
 

 
 

Dødsannonce 
 
Med sorg har vi modtaget meddelelse om, at Ældre-Cafeens 
tidligere formand, Inger Simonsen, er afgået ved døden den 
20. marts 2011. 
 

Ældre-Cafeen har kondoleret med en bårebuket og forman-
den, flere bestyrelsesmedlemmer og medlemmer repræsente-
rede Ældre-Cafeen ved begravelsen. 
 

Glenda Jensen 
 

 

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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Havets 
Magi 

 
Tur for pensionister til Fjord & Bælt Centeret 

i Kerteminde  
 
 
 
Onsdag d. 11. maj inviterer Herfra og Videre pensionister fra 
De 9 Boligafdelinger på tur til Fjord & Bælt Centeret i Kerte-
minde. 
Her kan du komme helt tæt på det fascinerende plante- og 
dyreliv i de danske farvande. Efter museumsbesøget vil der 
være tid til at gå en tur i Kerteminde.  
 

Afgang fra Tranumparken 3 kl. 8.30. 
Hjemkomst ca. kl. 17.00. 
Pris: 100 kr. inkl. bustransport, entré og rundvisning på mu-
seet. 
 

Medbring selv mad og drikke eller besøg de lokale spiseste-
der.  
Billetter købes senest den 29. april. på  
NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 43 54 22 75.  
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Holder sit næste arrangement 

fredag den 29. april 2011 
i Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand 

 

Der er spisning kl. 18.00 og kl. 20.00 spiller 

 
Stevedore Stompers 

  

Swingende jazzmusik med rødder i 20'erne og 30'erne af kunstnere 
som Louis Armstrong, "Fats" Waller, W.C. Handy og "duke" Elling-

ton runder foråret af. 

OBS! OBS! OBS 

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 onsdag den 4. maj 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 onsdag den  
4. maj klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 3/2011 

Tirsdag den 3. marts 2011 
 
 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Søren Jen-
sen, Lilian Andersen, Conni Sparlund, Viggo Spen-
ner, Mogens Nielsen, beboerkoordinator John Fri-
mann (til stede under punkt. 2) og Birthe Ketterle. 

 
 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt med indsæt-

telse af punkt 10.3. 
  

Pkt. 2 Renovering. 
2-1 Info fra beboerkoordinatoren. 

Der er sendt varsel til blok 3. Man ”vender” opgangene, så 
man tager dem i rækkefølge 7, 9, 11. 

 Der afholdes blokmøde for blok 2 den 24.3.2011. 
Der deltog ca. 120 personer ved den officielle åbning af 
Lundeborg, hvor formand og borgmester klippede den 
røde snor over. 

 Der har været lidt kludder i posten, men det skulle væ-
re ordnet. 
John vil kontakte 3x34 for at få mere bobleplast samt 
undersøge, om beboerne kan få flyttekasser tidligere 
end 3 uger før. 
John har afholdt uformelt møde med Ældrecafeen, som 
varede 3 timer. 
Der har desværre været indbrud i 2 lejligheder i Resen-
lund 8. Indbruddene var mellem onsdag/torsdag. Der 
blev sat vagter på natten mellem torsdag/fredag og fre-
dag/lørdag. 
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De første beboere er flyttet tilbage til lejlighederne. 
Rengøringen var fin i pavillonerne. Kun 1 beboer blev 
tilkaldt. 
Der er en del mangler og skader i de tilbageflyttede lej-
ligheder i Resenlund 8. 
Det er besluttet, at dynerne bliver vasket ved fraflyt-
ning af pavillonerne, og erstattes med nyindkøbte dy-
ner. Der er indkøbt 54 nye dyner. 
John vil prøve at påvirke 3x34 til at holde køle-
skabs/fryserdøre åbne under opbevaring, da de bliver 
mugne p.g.a. fugt. 
Der er stadig ingen endelig afklaring på flytning af læ-
gen. 

2.2  Parabolmaster efter renovering. 
Parabolfirmaet har lidt problemer med kontakten til 
MTH.  

2.4  Information omkring faldstammer/altanskabe/tage. 
Det er besluttet, at faldstammerne udskiftes efter be-
hov. Dette kan betyde at det skal tages over driften.  
Altanskabene skiftes, da de er i meget dårlig stand og i 
øvrigt ikke lever op til de krav Brandmyndighederne 
stiller. 
Der er konstateret kondensvand i tagrum som følge af 
udluftning af faldstammer. Udluftning føres over tage-
ne. 

 Der udkommer ny Lundeavis i marts. 
2.5. Lundeborgs parkeringspladser. 

Der er problemer med, at beboerne i blok 2 og 3 bruger 
parkeringspladserne for Lundeborgs beboere. Der sæt-
tes skilt op, og vi får parkeringsvagter til at udstede af-
gifter for uvedkommende. Der lægges vejledning for 
brugen af P-pladserne i pavillonerne. 
De gule afmærkninger på P-pladserne fjernes nogle 
steder, så det giver yderligere P-pladser, og grusbunker 
og betonklodser på pladserne fjernes. 
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Der udføres ny P-plads til oplagring af materialer m.m. 
mellem blok 5 og 6. 

 Referat af Byggeudvalgsmøde. 
 Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 Pkt. 3 Kontorvagter og akuttelefon. 
3-1 Kontorvagt den 7. februar blev gennemgået af Preben. 
 Kontorvagt den 21. februar blev gennemgået af Søren. 
3-2 Akuttelefonen fungerer godt. Tommy og Mogens har 

haft få opringninger fra beboere og håndværkere. 
 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Besættelse af udvalgsposter. 
 Posterne blev fordelt. 
4.2 Ny udbyder af Internet, TV og telefon. 
 Tilbud fra Dansk Kabel TV forelå. 
4.3 Kultur Weekend. Underskudsgaranti. 

Regnskab forelå. Vi har hidtil ikke deltaget, men vi ved-
tog at deltage fremover. 

Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5-1 Referat fra de 9 afholdt den14. februar 2011.. 
 Der arbejdes intenst med Parsifal. Man savner kormed-

lemmer. Der er kun 14 tilmeldte. 
 Beredskabschef fra Brøndby kommune var til stede for 

at orientere om hjertestartere samt anskaffelse heraf. 
5-2 Referat af Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo den 

22. februar 2011, hvor Tommy og Birthe deltog. 
 Blev taget til efterretning. 
5-3 Referat fra generalforsamling i Børnenes Rejsebureau. 
 Referatet blev taget til efterretning. 
5-4 Referat og opfølgning på afdelingsmødet den 9. februar 

2011. 
Pkt. 6 Regnskab. 
 Budgetkontrol blev gennemgået. 
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Pkt. 7 Varmemestersager. 
7-1 Priser på vaskeriet blev justeret og godkendt. 
7-2 Hjertestartere. 

Det blev besluttet at indkøbe 3 stk. hjertestartere til 
opsætning 3 forskellige steder i Lunden, f. eks. 1 på 
varmemesterkontoret. 

 Det forelægges Lejerbo. 
Mogens meddelte, at der er meget fugtige vægge i de 
udlejede sikringsrum i Daruplund 21. Der er indhentet 
tilbud på udbedring.  
Preben mente, at man skulle undersøge det nøjere. Det 
drøftes med Arkitektfirmaet, Wessberg. 

 

Pkt. 8. Klager. 
8.1 Klage over beboere i blok 13. Der følges op på sagen, og 

den forelægges Lejerbo. Beboerne blev indkaldt til mø-
de, men de indklagede gav ikke lyd fra sig. 

 

Pkt. 9 Ansøgninger 
9-1  Ansøgning fra Ældrecafeen om samlet tilskud 

1 gang årligt: Blev afslået. 
9-2  Ansøgning fra Ældrecafeen om tilskud til 
 fødselsdagsfest: Blev afslået. 
  

Pkt. 10 Diverse 
10-1 Styringsdialog: Blev udsat. 
10-2 Ny redaktør på Esplanaden. 
10-3 Brøndbynettet. 

Møde om nye tiltag m.m. den 22. marts 2011. Viggo 
Spenner og Tommy Rex Mortensen deltager. 

 

 Næste møde tirsdag den 5. april 2011. 
 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Det blomstrer i Lunden.  
Denne måneds billede, er taget af Jørgen Jensen, D.49.  
Her har Jørgen fanget Reinhards krokus i fuldt flor.   
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 
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Der kom en mail til redaktøren: 
”Vi vil spørge, om det kan lade sig gøre at få en beskrivelse af 
klubberne her i Lunden, enten i Lundexpressen eller på 
hjemmesiden? 
Det er noget uoverskueligt som nytilflytter, at se om der er et 
klubtilbud der passer til vores familie og hvor meget kontin-
genten er. 

Vi kan jo godt ud fra navnene på nogle af klubberne se 
hvad de er for, men det er langt fra alle, og det ville jo 
også være rart at vide hvornår de forskellige klubber har 
åbent.” 

Med venlig hilsen 

”En nytilflyttet familie”  

 

Opfordring til Klubberne 
Kom frit frem og fortæl lidt om jer selv. 
Hvem skal man kontakte? 
Hvornår er der åbent mm.? 
 

Måske skal vi lave en lille ”Klub-folder” med diverse oplysninger 
mm., som kan afhentes på afdelingskontoret hvis man gerne vil 
være medlem af en klub? 
 

Send en mail, eller smid et brev på kontoret. 
 

Hilsen Conni 
Mail: redaktøren@lundens.net 

 
 

Sælges: 
Langhåret hunmarsvin, 3 år, med stamtavle. 
Sælges med bur og tilbehør for kr.: 200,00. 
 
Kontakt Flemming efter kl. 15.00 på 
tlf.: 31 22 18 12 
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Vittigheder 
 
 
Den nye skoleinspektør blev på sin første dag irriteret over 
den larm, børnene lavede i et klaselokale. 
Vredt åbnede han døren og hev fat i den højeste pige, som 
åbenbart talte mest. 
Han slæbte hende ned på sit kontor, satte hende i skamme-
krogen og bad hende holde mund. 
Nogle minutter senere stak en dreng hovedet ind og spurgte:  
- Hr. inspektør, hvornår får vi vores lærerinde tilbage? 
 
En vognmand fik til opgave at transportere 10 pingviner fra 
Ålborg Zoo til København Zoo.  
Da han når Vejlefjordbroen går hans lastbil i stykker, men en 
rar og venlig mand trækker ind til siden for at spørge om han 
kan hjælpe.  
Vognmanden: Det er vigtigt at disse pingviner kommer i Kø-
benhavns Zoo inden i morgen. Du får 1000 kr. for det.  
Manden: Ingen problem, det skal jeg nok.  
En uge senere..  
Vognmanden går en tur på støget i København og ser man-
den som hjalp ham med pingvinerne, men bagved manden 
går de 10 pingviner.  
Vognmanden: Hvad laver du?! De skulle i zoologisk have!!  
Manden: Slap nu af -det har vi været, nu er vi på vej i Tivoli ! 
 
En blondine og en brunette er på stranden.  
Blondinen sidder og kigger op i solen med fuldt åbne øjne.  
"Sig mig!! Hvorfor i alverden sidder du og stirrer op i solen??" 
Spørger brunetten undrende.  
"Tihi. Jo.. Det er da fordi, at jeg vil have Brune Øjne!" Siger 
blondinen og fnyser. 
 
Nu har jeg fået høreapparat, så nu kan jeg høre alting!  
Det var da dejligt - hvad kostede det?  
Kvart i to!
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Vittigheder 
 
Den unge blondine fra Odense besøgte København for første 
gang. Efter at have gået gennem Strøget ville hun gerne se 
Den Lille Havfrue. Da hun ikke kendte vejen spurgte hun en 
politibetent om vej. 
"Du skal bare tag bus nummer 16 - den stopper lige udenfor" 
svarede politibetjenten. 
Blondinen takkede og gik hen til det nærmeste busstoppe-
sted. 
2 timer senere kom politibetjenten tilfældigvis forbi busstop-
pestedet og så at blondinen stadig stod ved busstoppestedet. 
"Er der noget galt - hvorfor er du ikke taget med bussen end-
nu?" spurgte betjenten. 
"Det går helt fint, jeg skal med bussen om et lille øjeblik, der 
mangler kun 2 busser - der er allerede kørt 14 busser forbi" 
svarede blondinen... 
 

Mellem venner:  
- Har du nogen glæde af at have bier som hobby?  
- Ja, de giver godt nok ikke så meget honning, men de har 
stukket min svigermor 4 gange. 
 

Den lille dreng står og ser på en mand, der fisker fra Langeli-
nie.  
- Hvor længe tager det egentlig at lære sådan en orm at 
svømme? 
 

Den ene blondine til den anden blondine: 
"Alle mekanikere er svindlere!" 
Den anden: 
"Ikke min. Han tager f.eks kun 200 kr. for at skifte blinklys-
væske..." 
 

- Far, jeg synes det er synd for den dame, der står derovre og 
råber ... 
Har du ikke 5 kroner? 
- Jo, værsgo - men hvad råber hun? 
- Jordbæris: 5 kroner!
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Den sidste tirsdag i måneden 
 

Næste gang er: 
 

Tirsdag den 26. april 
klokken 17.00 – 19.30 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
Sur-sød oksegryde med løse ris – frugttærte med flødeskum 

 
Klokken 17.00-20.00 er der spilleaften med diverse spil, kort 

mm. Kom og hyg jer et par timer. 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

tirsdag den 19. april 
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: 

18. April 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 
 



26 

 
                          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 

Marts 2011 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Jonas K. Adamsen 

Daruplund 65, 1. th. 
 

2. præmie / 30 kr. 
Mia Due 

Daruplund 59, 2. tv. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Marcus 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 

Marts 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Jeanette Due 

Daruplund 59, 2. tv. 
 

1 fl. Vin:  
Nicole Christiansen 
Daruplund 35, 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 

Fritidsklubben 
Teddy Jensen 
D. 53 

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 


