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”Lejerbo skaber rum for liv”  
 
 



 

 
 
 

Redaktørens side 
 

 
Dette er første blad i mange år, hvor Conni ikke er redaktør. Vi 
savner hende meget, hun var utrolig god til dette blad. Nu vil 
vi forsøge at gøre hende kunsten efter! Men det bliver svært! 
Vi beklager, at bladet er forsinket, men sådan er det, når an-
dre skal overtage en andens gode arbejde – men bedre sent 
end aldrig. 
 
Sommeren er forbi – hvis man kan sige sådan, vi har jo faktisk 
ikke haft en sommer. Mange af jer har desværre været plaget 
af vandskader og det er jo nok ikke slut endnu med det. Vores 
renovering skrider frem – langsomt – men det, der er færdigt, 
ser jo vældigt flot ud. 
 
Der er mange positive bemærkninger til pavillonerne – de aller-
fleste har været rigtig glade for at bo der, og nogle vil gerne bli-
ve boende! Det er jo dejligt at høre, at der er noget, der funge-
rer! 
 
Husk at sende indlæg m.m. inden deadline, med mindre andet 
er aftalt, ellers kan I ikke regne med, at det når at komme med 
i bladet. 
 
Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Lilian  
 

 Næste deadline:  
Lørdag den 1. oktober kl. 16.00

Forsidefoto: Jørgen Jensen

mailto:redaktionen@lundens.net


 

Formanden  
fortæller 
Det går fremad!  
 
Den næsten vådeste sommer 
nogensinde – ikke lige hvad vi 
havde brug for under renoverin-
gen. Alligevel håber jeg at alle 
har nydt sommeren, familien og 
jeg har bestemt haft en dejlig fe-
rie hvor batterierne blev ladet 
godt op. 
 
Som sagt en våd sommer, og 

specielt den 2. juli hvor Lunden, sammen med hele Storkø-
benhavn, blev ramt af en 3 etagers tsunami fra oven. Vi blev 
den aften ramt af over 50 vandskader, også blokke der ikke 
var under renovering fik vandskader. Vi blev hårdt ramt, 
men hvis ikke beboerne i blok 2 og 3 havde reageret hurtigt 
var det blevet meget værre.  
 
Det går fremad har jeg skrevet i overskriften, og det gør det. 
Det er tydeligt at byggeriet har fundet bedre fodfæste hen 
over sommeren, der er kommet mere rytme ind over. Der er 
stadig ting som vi fra bestyrelsens side ikke er tilfredse med, 
herunder fejl og mangler som ikke er udbedret som forventet. 
Malerarbejdet er vi absolut heller ikke tilfredse med, og det 
endda på flere områder. Disse ting følger vi skarpt op på 
sammen med Lejerbo. Det har vi blandt andet gjort ved, 
sammen med forretningsfører Kurt Kristensen fra Lejerbo, at 
besøge 3 familier og få en dialog og fremvisning af deres boli-
ger. Besøg som jeg er sikker på at alle parter fik noget ud af. 
 
Vore sikringsrum er også hårdt ramt af den megen regn. Det 
har betydet at vi har stoppet udlejningen indtil videre, og 
rummene er ved at blive tømt. Alt træværk vil blive revet ned 
og smidt ud, da det mange steder er hårdt angrebet af fugt og 



 
skimmelsvamp. Vi vil i de nærmeste uger finde ud af om det 
økonomisk kan betale sig at bygge nye rum til udlejning, og 
om vi i det hele taget kan stoppe indstrømningen af vand 
som synes at komme fra overgangen mellem fundament og 
beboelsen. Mere om det i de næste numre af Lundexpressen. 
 
 
Når en lejlighed renoveres, bliver næsten alt skiftet. Men 
også kun næsten, døre og dørkarme bliver desværre ikke 
skiftet, kun indfatningerne. Det er der mange der er kede af, 
de fleste døre er 40 år gamle og de en gang så hvide plastik-
karme har en nærmest nikotingul farve. Bestyrelsen er 
sammen med Lejerbo i gang med at undersøge hvad det vil 
koste at skifte døre og dørkarme, og hvis det er interessant 
nok, vil vi indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde og præ-
sentere forslaget til afstemning. 
 
 
Parkeringspladsen 
ved Lundeborg bli-
ver ikke længere 
overvåget af City 
Parkering.  
Beboerne i blok 2 og 
3 har kæmpet de-
sperat om de få 
pladser som byggeri-
et efterlader, og har i 
nogle tilfælde fået 
parkeringsafgift. Derfor har vi besluttet at stoppe overvåg-
ningen og dermed skal Lundeborg, blok 2 og 3 deles om alle 
pladserne i området. Vi henstiller til at beboerne i blok 2 og 
3 først og fremmest parkerer i Daruplund, og ellers så langt 
fra Lundeborg som muligt. Det giver beboerne i Lundeborg 
en mulighed for at parkere tæt på deres bolig. 
 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 



 

Lundens hjemmeside  
Ligesom Lunden er Lundens hjemmeside under en kraftig 
renovering. Dels for at friske designet op og dels for at gøre 
vedligehold af siderne lettere. 

Klik ind på www.lundens.net og se meget mere. 
 
Bestyrelsen 
 
***************************************************************** 
 

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 

 

http://www.lundens.net
mailto:jf@wessberg.dk


 

Månedens foto



 

Læserbrev 
 
Rettelse til formandens svar til Ældre-cafeen. 
Ældre-Cafeen har heldigvis to computere skriver formanden, 
hvilket vi iler med at bringe en rettelse til, da vi kun har en 
computer. 
 
Vi undrer os over, at et velment spørgsmål stillet i en god to-
ne, og som alene drejede sig om tekst-tv og ikke om compu-
ter, udmunder i en belæring til Ældre-Cafeen om at udvise 
konduite mht. til de ældre i hele Lunden. Det er selvklart en 
opgave for bestyrelsen i dens arbejde at tage hensyn til de 
beboere, der ikke har computer. 
 
Ideen med at opsætte en computer på afdelingskontoret kan 
være OK at bruge midler på, men du glemmer der er mange, 
som ikke kan bruge en sådan og skal have hjælp, og som der 
oplyses, er alt bestyrelsesarbejde på frivillig basis, så der er 
nok ikke tid til dette. 
 
Principielt havde det intet at gøre med Ældre-Cafeen, men 
spørgsmålet var stillet på vegne af alle ældre i bebyggelsen. 
 
Mange hilsner 
Ældre-Cafeen 
 
 

 
 



 
Kære anonyme brevskriver fra Ældre-cafeen. 
 
Først et dybt suk – og så en konstatering af du læser mit 
svar fra sidste blad, som fanden læser Biblen! 
 
Her er hvad jeg skrev: 
”Nu er det heldigvis sådan, at der står to computere med In-
ternet adgang i Ældre-cafeen og I tilbyder endda kurser i brug 
af Internettet. Ifølge jeres formand Glenda Jensen, er de kun 
til brug for Ældre cafeens bestyrelse, men mon ikke at der kan 
udvises så meget konduite, at medlemmerne kan få lov til at 
søge information omkring renoveringen på Lundens hjemme-
side?” 
 
Man skal vist kigge rigtigt godt efter for at finde en belæring i 
ovenstående! 
 
Den 27. maj spurgte jeg pr. mail Glenda Jensen om Ældre-
Cafeens 2 computere kunne koble på Internettet.  
Svaret var at det kun er Ældre-Cafeens bestyrelse der bruger 
dem. Derfor spørger jeg til om medlemmerne kan få lov til at 
bruge dem til at hente information på renoveringens hjem-
meside. Bestyrelsen skal nok tage al den hensyn vi kan til 
computerløse beboere, lige som Ældre Cafeen givetvis tager 
hensyn til sine computerløse medlemmer. 
 
For Ældre-Cafeen har søgt, og fået bevilget, 5.000 kr. af De 
Frie Midler til indkøb af en ny computer. Tilbagemeldingen til 
De 9’s bestyrelse er at ”Klubben er meget glade for PC’eren og 
brugerne ikke mindst, den benyttes flittigt.”.  
 
Se, det er ren musik i mine ører, lige hvad jeg spurgte til. 
 
 
Venlig hilsen den ikke så anonyme formand, 
Tommy Rex Mortensen 



 

Vil du være med? 
 
Vi mangler 2 suppleanter i bestyrelsen, så det er nu du 
skal slå til!  
 
Bestyrelsesarbejdet er et spændende stykke arbejde, hvor du 
som beboerdemokrat er med til at sætte dagsordenen for 
Lunden. 
 
Vi står over for et par meget spændende år, hvor vi får brug 
for alle kræfter. Bestyrelsesarbejdet kræver ikke den store 
mødeaktivitet, men der vil dog være bestyrelsesmøde en gang 
om måneden. Derudover har vi opgaver inden for bestyrel-
sen, som er uddelegeret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Du vil få nogle rigtig gode kolleger i gruppen, og ikke mindst 
vil du få kendskab og indblik i din afdeling. 
 
Afdelingskontoret er blevet papirløst. Det vil sige at meget af 
kommunikationen foregår via e-mails og dokumentudveks-
ling via vores server. Det betyder at en PC med Internetad-
gang, e-mail og generelt kendskab til brug af Internettet, er 
et af de punkter vi vægter tungt. 
 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, det er altså ren interesse der 
driver værket. 
 
Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte os. 
Kontaktinfo finder du på bagsiden. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Tommy Rex Mortensen 



 

De nye gulve 
 
 
Vi har fået rigtig mange 
henvendelser vedrør ende 
de nye gulve, som allerede 
kort tid efter pålægning 
begynder at ”bue”. 
 
Gulvene er lavet af varmpresset massivt bøgetræ som deref-
ter er lakerede. De er lagt med et præcist antal stave efter et 
givent mål som sikrer at der er ”bevægelsesfrihed” alt efter 
luftfugtighed og temperatur. 
 
Lejerbo og Byggeledelsen har afholdt møde med gulvleveran-
døren Junker for at få en forklaring på hvorfor gulvene buer. 
Tilbagemeldingen er at der ingen grund er til bekymring, det 
er simpelthen en naturlig reaktion, og har noget at gøre med 
relative fugtighed i luften. 
  
Nu starter fyringssæsonen, og det vil påvirke gulvene således 
at bueeffekten udligner sig. Den vil herefter blive mindre for 
til sidst at forsvinde efter et års tid. 
 
Gulvene kan ikke tåle at blive våde gennem længere tid. Er 
der væskespild, skal det straks fjernes. De gamle gulve kun-
ne bedre klare væske, men de er også præpareret med fernis 
gennem 40 år. 
 
 
Der vil blive omdelt en instruktion i hvordan vi vedligeholder 
vores nye gulve.  
 
 
Afdelingsbestyrelsen.



 

Byggeledelsen
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Beboerkoordinatoren 
 
Der er nu varsel til blok 7 om genhusning fra den 4. december. Det gælder 
opgangene D.31, D.33 og D.35. 
 
Omkring nytår 2011/2012, vil hjem- og udflytning foregå torsdag den 29. 
(D. 29) og fredag den 30. december 2011 (D.35). 
 
Vi skal have afklaret endelige datoer for blok 13 og 14, da der kommer til 
at ”mangle” 3 boliger. Dette afklares i starten af 2012. 
 
Vi holder blokmøde torsdag den 8. september kl. 18:30 for blok 8. Når det-
te er afholdt, så er halvdelen af blokmøderne afholdt. 
 
Vi skal i gang med at skrive til Lundeavisen nr. 9, der vil udkomme primo 
oktober 2011. 
 
5. september 2011 
John Frimann 
 
 
 

***************************************************************** 
 

Gaber dine  
indfatninger? 
 
 
Når du vender hjem til din renoverede lejlighed, 
kan du opleve at indfatningerne rundt om dø-
rene ”gaber”, at der er meget luft mellem ind-
fatning og væg. 
 
Hvis du oplever at nogle af dine indfatninger 
har dette problem, skal du gøre opmærksom på 
det ved fejl- og mangelgennemgangen der sker 
efter hjemflytning, så vil der blive taget aktion 
på det. 
 
Afdelingsbestyrelsen 



 

Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden 

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

 

 
 
 

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

 
Navn: ________________________________       Adr.:___________ 

Held og 
lykke 



 

Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
 

 
 
 

 

Navn: _____________________________   Adresse: ______________ 
 

Aflever løsningen på kontoret, D. 29, senest lørdag den  
1. oktober klokken 16:00. 
  

1. Præmie: 100 kr. 
2. Præmie:   60 kr. 
3. Præmie:   40 kr. 

Forhøjede 
præmier! 



 

Lejlighedsvis 
 
Lejerbos blad Lejlighedsvis, er et spændende blad som altid er 
værd at bruge tid på. 
I september nummeret kan man læse udtalelser fra nogle af de 
børn der bor i Lunden. Vi har klippet fra Lejlighedsvis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og et enkelt fra Ulsøparken: 

 



 

Sidste nyt omkring altanerne 
 
Vi får i forbindelse med renoveringen nogle flotte nye hvide al-
taner. Det giver et flot og lyst indtryk af Lunden, og matcher 
altanens front med de mørkegrå indramninger, vinduerne, de 
lyse glaspartier og zink inddækningen. 
 

 
Det er tidligere meldt ud fra byggeledelsen, at maling af alta-
ner ikke længere ville blive udført, grundet en uventet stor fak-
turering fra hovedentreprenørens side. Vi har gjort kraftige 
indsigelser mod denne beslutning, og der er fundet en løsning.  
 
Til og med blok 4, hvor der allerede er sat plader op, vil alta-
nerne blive spartlet og malet. Fra blok 5 til og med blok 14 vil 
der blive sat eternitplader op i fulde længder. Disse er gen-
nemfarvet med hvid farve og er vedligeholdelsesfrie. De vil blive 
skruet fast med skruer i rustfrit stål. 
 
Denne løsning er meget fin, selvom vi ikke får ensartede alta-
ner i Lunden. 
 
Bestyrelsen ønsker at den hvide farve på altanerne bibeholdes 
og har derfor besluttet at følgende ændring i Vedligeholdelses-



 

reglementet skal for et Afdelingsmøde til afstemning: 
 
Under Kapitel V, afsnit 2 – Altan (ændring i fremhævet skrift): 
Lejeren sørger for altanens vedligeholdelse med maling. 
Dog må overbeboerens altanbund på ydersiden af dragen ikke 
males. 
Såfremt der males skal det ske med NCS-index farve 
S0502-R.  
Udlejeren har den udvendige vedligeholdelsespligt vedrørende, 
vinduer og døre. 
 
 
Håndliste 
Det er også besluttet at der påsættes en håndliste af træ på 
trappegelænderet. En meget fin beslutning der giver opgangen 
en flot finish. 
 
Afdelingsbestyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jubilæum 
 
Tiden flyver, og nogen gange flyver den rigtig hurtigt. 
 
Det kan ejendomsfunktionær Per Thim Jørgensen snakke med 
om, den 1. september 2011 fejrede Per nemlig 10 års jubilæ-
um. 
 
Afdelingsformanden var forbi varmemesterkontoret med en lil-
le gave på beboernes vegne. 
 



 

Lejerbo afdeling 157, Lunden 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 6/2011, 
tirsdag den 7. juni 2011 

 
 
Til stede:  
Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Søren Jensen,  
Lilian Andersen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 
Beboerkoordinator John Frimann deltog. 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
1-1 Blev godkendt. 

 
Pkt. 2 Renovering. 
2-1 Info fra beboerkooredinatoren. 
Genhusning af blok 5 ( D 19 – 23) fra 28.8. 2011. 
Læge Ege Schultz flytter i selskabslokalerne den 14.6. og gen-
åbner her mandag den 20. juni 2011. Lægen flytter tilbage 
igen onsdag den 3. august. Nærmere information følger. 
Efter et frygteligt regnvejr den 22.5. var der mange vandskader 
på værelserne i lejlighederne. Firma er bedt om at besigtige i 
forbindelse med fugtskader. 
Gældende fra blok 5 genhuses beboerne i 7 uger i pavilloner-
ne. 
Der tages forbehold for udflytning omkring nytår 2011/2012 
samt forbehold for afholdelse af blokmøder. Afklares senere. 
Afklaring af genhusning af blok 13 og 14 sker i begyndelsen af 
2012. 
Indkaldelse til blokmøder følger. 
  
2-2 Referat af Byggeudvalgsmøde. 
John har kontakt til kommunen vedr. flyttehjælp. Kommunen 
nægter fortsat enhver hjælp. John kæmper videre. 
Kommunen har modtaget ansøgning om opsætning af para-



 

bolmaster. Der monteres kun beslag for master. Andet opsæt-
tes efter behov. 
MTH er anmodet om oprydning på udearealer. Lejerbo rydder 
op efter regning, hvis oprydningen ikke udføres. 
Der er bestilt pavillon til købmand. Placeres på belagt areal 
foran butik. 
Aftenlukning udføres af Henrik Jensen, D 63. 
Der har været vandskader i 2 klubber (Tømmermændene og 
Aktivitetsklubben) samt i boliger i Resenlund 4 og 6. 
Beboerne har 14 dage til indberetning af mangler i lejligheder-
ne. Mangler udbedres 2½ uge efter hjemflytning. Hvis beboer-
ne ikke er hjemme foretages ny varsling med 14 dages varsel. 
Lykkes det ikke overgår sagen til Lejerbo. 
Utilfredsstillende forhold ved indpakkede bygninger (15 og 16). 
Stilladser nedtaget i uge 18. Afdækning er nedtaget. 
Ekstra medhjælper er indsat af MTH til udbedring af mangler. 
Næste Lundeavis er på trapperne. Der afholdes rejsegilde i 
september. 
Måleraflæsning: Forskellige muligheder undersøges. 
2.3 Information omkring møde med byggeledelsen hos Lejerbo. 
Tommy refererede fra mødet. Kan læses i Lundexpressen for 
juni. 
2.4 Huskeliste for Lundeborg. 
Huskelisten bliver revideret hen ad vejen og opsættes i glas-
skab ved bestyrelseslokaler samt indsættes i Lundexpressen. 
2.5  Møde med beboerne i blok 1, 15 og 16. 
Afholdtes den 14.6.2011.. 
2.6 Reklamefremstød for Vordingborg køkken. 
 Udstilling afholdes den 30. juni kl. 16oo i Lundeborg. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter/akuttelefon 
Kontorvagt (Tommy) den 2. maj blev gennemgået. Ekstra P-
tilladelse ønskelig (2 biler). 
Kontorvagt (Birthe) den 16. maj blev gennemgået. 
Kontorvagt (Preben) blev gennemgået. 
Mogens anmodede om at blive slettet på vores gruppemail. 
 



 

Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1  Overtagelse af Connis opgaver:  
Lilian klarer Lundekspressen og Tommy klarer hjemmesiden. 
Afdelingen klarer Børnefestkomiteen i fællesskab. 
Overtagelse af Viggos opgaver: Medlem af Internetstrategien 
i Brøndby Strand i De9-regi klares af Søren. 
4-2 Den årlige tur til Bon-Bon land. 
 Aflyses. 
 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5.1 Referat Styregruppemøde den 9. maj 2011. 
 Blev taget til efterretning. 
5.2 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde den 14. 
april 2011. 
 Blev taget til efterretning. 
5.3 Hot Spot Brøndby Strand. 
 Det overordnede mål med projektet er at øge trygheden, 
få flere unge i  praktik, uddannelse og job samt formindske 
kriminalitet samt ned bryde gitre og nytænke arbejdsgange. 
Projektet har fokus på de unge med anden etnisk baggrund 
end dansk. Der er medarbejdere på  gaden 4 aftener om ugen. 
Der samarbejdes med Kvickly og Brugsen om ansættelse af 
unge med ”pletter” på straffeattesten. 
 
Pkt. 6 Regnskab. 
Ændringer vedr. indbetaling for klubber, campingpladser m.m 
undersøges i Lejerbo. 

 
Pkt. 7 Varmemestersager 
7.1 Information om opsætning af legeplaser/legeredskaber. 
 Drøftes med legepladsinspektør. 
7.2 Beboer PC på kontoret. 
 Det foreslås, at der opstilles en PC`er i forkontoret til 
brug for de beboere, der ikke har PC`er derhjemme til rådighed 
i kontortiden. 
7.3 Byggeudstiling Brønden. 



 

Opsætning af udstilling fra den 28.6 til den 1.7. 2011. 
Udstillingen kan ses fra den 2. – 31. august 2011.  
 
Pkt. 8 Klager 
Klage over parabol i blok 6. Parabol er fjernet. 
Klage over grilrøg i blok 11. 
Røgen stammer fra gasgril. Det er påtalt. Problemet løser sig, 
når altanerne overdækkes. 
 
Pkt. 9 Ansøgninger. 
 Ingen. 
 
Pkt. 10 Diverse 
Formandsmøde i nær fremtid. 
Budgetkursus 11.11. – 12.11. 2011 på Park Hotel. 
Almene Boligdage i Bella Centeret i september 2011.  
Yderligere information følger. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
  
Næste møde tirsdag den 6. september 2011. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

    Herfra og videre 
   

 
Ansøg om op til 5.000 kr. fra De Frie Midler 

til brug i lokalområdet. 
 
Retningsliner: 

 Ansøger kan både være enkeltperson, grupper eller for-
eninger 

 Aktiviteten skal være en fælles aktivitet og skabe fælles 
oplevelser 

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

det til gode 
 Aktiviteten skal være målrettet beboerne i De 9 boligafde-

linger 
 Der ydes ikke tilskud til forplejning til lukkede arrange-

menter 
 

Ansøgning 
 

 
1. 

Hvor mange penge 
søges? 

      
 
 

 
2. 

 

Hvad går aktiviteten 
ud på? 

 
 

 
3. 

 

For hvem er  
aktiviteten? 

 
 

 
4. 

 

Hvornår skal  
aktiviteten foregå? 

 
 

 
5. 

 

Hvordan skal aktivite-
ten gennemføres? 
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6. 

 

 
Navn, adresse + under-
skrift på den økonomi-
ansvarlige. Underskrif-
ten forpligter samtidig 
vedkommende til at af-
regne senest 14 dage 
efter aktiviteten er af-
holdt samt hæfter for 
det bevilgede beløb. 

 
 
 
 
 
 

7. Kontonummer samt 
bankens 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 



 

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 gange: 

19. september og  
3. oktober 

 
 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller  
lignende, er det muligt at benytte  

afdelingskontorets kopimaskine – i farver! 
Mandage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 

Pris pr. stk. 1 kr. 
 

 



 

 

 

 – 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 
 

mailto:tvsupport@yousee.dk
mailto:kundeservice@yousee.dk
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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 
 

mailto:selskabslokalerne@lundens.net


 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

mailto:afd157cafeen@lundens.net


 

 
 
 
 

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 



 

 

Børnesiden 
Præmierne 

Juni 2011 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

 
1. præmie 

Jonas Hermansen, 
D.17 

 
2. præmie 

Zafira Wigh, D.3 
 

3. præmie 
Philippa Persson, D. 3 

 
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 

Juni 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

 
1. præmie 

Kirsten Cavling 
2. præmie 

Peter Thøgersen 
 

Tillykke til de heldige 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Maler Steen ApS 
v/ Steen Jørgensen 

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

 
 



 

 

Lokalinspektør 
Mogens Nielsen 

Varmemester 
Jens Hammer 

  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 



 

 

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 



 

 

 

                          AFDELING 157 - Lunden 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NØDSTILFÆLDE 
 

Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage 
i tidsrummet 07:00 – 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til 
varmemesteren på telefon 43 73 99 82. Der kan være tele-
fonsvarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hur-
tigst 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 håndværke-
ren 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 
påvirkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes faktu-
raen til den pågældende beboer.  
Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der 
gives besked til varmemesteren på mail:  
varmemesteren@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   Dansk Kabel TV:       69 12 12 12 
DONG EL:                 72 10 20 30    Falck:                      70 10 20 30 
Glostrup Politi:          43 86 14 48          Abonnementsnr: 20135190 
                                 Mobil: 114   

mailto:varmemesteren@lundens.net


 

 

 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
************************************************************************** 

Redaktionen: 
Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand. 

 

Ansvarshavende: Conni Sparlund 
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 (modtager ikke SMS)  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 

mailto:redaktionen@lundens.net
mailto:lunden@lundens.net
http://www.lundens.net
mailto:formand@lundens.net
mailto:pch@lundens.net
mailto:varmemesteren@lundens.net

