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LUNDEXPRESSEN 
BEBOERBLAD FOR LUNDEN: 
RESENLUND OG DARUPLUND 

2660 Brøndby Strand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ”Lejerbo skaber rum for liv”  



 
 
 

 

 
Redaktørens side 

 
Så blev det oktober og dermed også Halloween i slutningen af 
måneden. HUSK at lave græskarlygter, eller hvad I må finde 
på med ungerne. God efterårsferie til jer, der skal holde ferie. 
 
Vi fik så overstået vores ekstraordinære generalforsamling d. 
5.1011. Det var dejligt, at vi – næsten – alle var enige om, at 
altanerne skulle forblive hvide. Vores byggeri bliver eksklusivt 
at se på, når det er færdigt. Det skulle det jo gerne blive ved 
med. Derfor er det vigtigt, at det fremtræder ens.  Og det bliver 
jo rigtigt flot, når de grønne områder engang bliver færdige. 
 
Tak for jeres løsninger og læserbreve og god læselyst med dette 
nummer. 

 
Husk at sende indlæg m.m. inden deadline, med 
mindre er aftalt, så det kan nå at komme med i 
bladet. Hvis indlægget er noget, der skal svares 
på, så send det gerne i god tid, så svaret kan nå 
at komme med.  Næste deadline er tirsdag d. 1. 
november 2011. 

 
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. november kl. 16.00

mailto:redaktionen@lundens.net


 

Formanden  
fortæller 
Det er starten af oktober, og so-
len stråler ind af de fine nye vin-
duer. Udsigten er dog meget be-
grænset af Lundeborg her på 1. 
sal i blok 16, men Lundeborg er 
en del af Lundens historie, og 
have udsigt til noget historisk er 
da ikke af vejen. 
 
I ”gamle” dage, indtil for bare et 

par eller tre måneder siden, fik jeg adskillige opkald og mails 
omkring renoveringen. Alt sammen med problemstillinger, 
der skulle tages en eller anden form for aktion på. Sådan er 
det heldigvis ikke mere, et tydeligt tegn på at renoveringspro-
cessen har fundet sig selv. Selvfølgelig får jeg stadig henven-
delser, men slet ikke i samme grad som tidligere. 
 
Jeg hører det også fra de beboere der vender hjem fra Lunde-
borg. Her er der ofte udtryk af stor glæde over den flotte lej-
lighed man vender tilbage til. 
 
En anden god indikator er at fejl- og mangellisterne fylder 
meget mindre end tidligere, hvilket selvfølgelig også gør det 
hele lettere for beboerne. 
 
Nuvel, vejret har været på vores og projektets side. Lad os 
krydse fingre for at denne tendens fortsætter og at vi får et 
par milde vintre. 
 
Og pas på derude – der går hekse, vampyrer og andre uhyrer 
rundt i Lunden i disse tider! 
 
 
 
 



 

Månedens foto 
Foto: Jørgen Jensen, D49 
 

3 nyrenoverede blokke på samme billede



 

Lejerbo afdeling 157, Lunden 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 7/2011 
Tirsdag den 6. september 2011 

 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Søren 

Jensen, Lilian Andersen, Mogens Nielsen og Birthe 
Ketterle.  

 
Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden. 
1-1 Blev godkendt med tilføjelse af punkt. 4.3. Dansk Ka-

bel TV. 

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

Blok 7 er indvarslet til genhusning fra den 4. decem-
ber 2011 Opgangene Daruplund 31, 33 og 35. 
Nytår 2011/2012 foregår hjem- og udflytning torsdag 
den 29.12. (D  29) og fredag den 30.12. (Daruplund 
35). Endelige datoer for blok 13 og 14 vil senere blive 
afklaret. 
Efter blokmødet i september er halvdelen af blokmø-
derne afholdt. 

2-2 Referat af Byggeudvalgsmøder den 7.6. 
og 6.7.2011. 

 7.6.2011. 
 Der er igen anmodet om oprydning på udearealer. 
 Vandskader i blok 1 og 15. 

Det skal nævnes, at beboerne var hurtigt ude, og der-
ved fik afværget skaderne. SSG vis Købstædernes for-
sikring forestod optørring og affugtning. 

 Vandskade i blok 4. Utæt samling under køkkenvask. 
 Puds på gavle i blok 16 kasseret. 

Afstand mellem væg og panel er et problem mange 
steder ved hjemflytning. Der fuges, hvor afstanden er 
over 3-4 mm. 

 Mogens ønsker rottespærrerne flyttet. 



 
Det henstilles, at mangler i opgangene udbedres in-
den hjemflytning. 
Der rykkes for tidsplan for færdiggørelse af udvendige 
arbejder. 
Tommy ønsker flytteproces optimeret grundet for me-
gen spildtid for beboerne. Afholdt møde med 3x34. 
Flytninger har herefter fungeret bedre. 
Der er ansat ekstra medarbejde for mangelafhjælp-
ning i lejlighederne.  3x34 leveret flyttekasser 5 uger 
før udflytning. 

 Fra blok 5 genhuses der 7 uger i pavilloner. 
 6.7.2011 

Omkring renholdelse af trapper sørger MTH for fej-
ning/støvsugning inden hjemflytning.  Afdelingen 
sørger for rengøring indtil opgangen meldes afleveret. 
MTH sørger for hovedrengøring. 
Tidsplaner for udvendige arbejder i blok 16, 15 og 1 
er omdelt. 
Mangelafhjælpning i blok 15, 16 og 1 er 95-97 % af-
sluttet. 
Tommy meddeler, at oprydning på udearealer funge-
rer bedre. 
Tommy spurgte til parabolfirma. Ingen henvendelser 
fra leverandør i lang tid. 

 Tidsplan for altanfærdiggørelse forsinket.  
 Beboerne i blok 2 er hjemflyttet uden større gener. 
 Parkeringsproblemer i blok 2 og 3 samt Lundeborg. 

Skader på hårde hvidevarer håndteres af byggeledel-
sen. 
Aktivitetsklubben klager over manglende rengøring af 
toilet i opgangen. Rengøring iværksættes. 
Beboerne får 4 uger til udpakning efter hjemflytning, 
inden kasser skal afleveres, Beboere anmodes om ik-
ke at gå i vejen for flyttefolkene. 

 Næste Lundeavis udsendes september/ oktober. 
2.3 Lundeborg. Mangler. 

Bestyrelsesmedlem har stillet en del spørgsmål vedr. 
mangler i pavillon. Beboerne i Lundeborg skal hen-
vende sig til Lasse Hundborg eller John Frimann. 



 
Der har været problemer med at skaffe støvsugerpo-
ser. Preben har påtaget sig at sørge herfor. 

2.4 Lundeborg – parkeringspladser. 
Efter en del problemer med parkeringsafgifter har vi 
besluttet at opsige aftalen med City-Parkering. 
Vi håber nu, at beboerne i blok 1, 2 og 3 vil respekte-
re Lundeborgs beboere om ikke at bruge P-pladsen for 
Lundeborgs beboere. 

2.5 Sket siden sidst. 
Problemer med gulve, der hæver: Juncker trægulve 
har ved et møde lovet, at gulvene lægger sig igen, så 
snart der bliver sat mere varme på  husene. Generne 
stammer fra, at der har været en stor luftfugtighed 
 og ingen opvarmning. 
Indfatninger, der gaber mere end 3-4 mm vil blive fu-
get. Der er lavet 3 typer indfatninger, så de kommer 
til at passe fremover. 
Skabene skal stå ikke helt op ad sidevæggene, det 
undersøges hvorfor. 

 Håndlister i opgange skiftes til mahognitræ. 
  
Pkt. 3 Kontorvagter/akuttelefon 
3-1 Kontorvagt den 14. juni blev gennemgået af Birthe. 
 Kontorvagt den 27. juni blev gennemgået af Lilian. 
3-2 Instruks fra kassereren. 

Kontorvagtskema påføres, når der går penge ind i 
pengekassen. 

 Ved større beløb ringes eller mailes til kassereren. 
3-3 Kontorvagter 2011/12 blev fordelt. 
 
Pkt. 4  Udvalg – IT,  
Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-1 Sikringsrum. 

På grund af vandskader tømmes sikringsrum i blok 1, 
5 og 15. I alt 27 rum, hvorefter de affugtes og udluf-
tes. Lejemål opsiges. Træværk køres væk. Det overve-



 
jes at opsætte bure. Der er indhentet tilbud. 

4-2 Text TV: Vi kontakter leverandøren for at indhente al-
ternative muligheder for redigeringsværktøjer. 

4-3 Dansk Kabel TV.  
Der har været fejl på internettet flere gange, og Preben 
har måttet ser vicere teknikerne. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5.1 Referat fra de 9`s møder i juni og august. 

Udstilling i Brønden om renoveringsprojekterne i 
Lunden og rækkehusene er droppet p.g.a. manglende 
opbakning fra entreprenørerne. Der bliver lavet en fo-
toudstilling i stedet for. 

 Beboerne kunne eventuelt sende fotos ind. 
Kursus for deltagere til hjertestartere: 36 pladser – 
fortrinsvis for ansatte på ejendomskontorer samt i 
Aktivitetshusene. 

  
Der arbejdes på ideen om et mediehus for Esplana-
den, hjemmeside og tv-station. 

 
Ny formand for Børnenes rejsebureau ved næste g/f. 
Charlotte er konstitueret. 

 
Sommerkoloni: Kun 25 familier tilmeldt foruden de 
frivilliges familier. Der må ikke tages folk med, der bor 
uden for de 9`sområde i år. 

5.2 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde i juni. 
 Taget til efterretning. 
5.3 Referat af Repræsentantskabsmøde i marts. 
 Taget til efterretning. 
5.4 Ansøgning til Landsbyggefonden. 

De 9 har sendt ansøgning om prækvalifikation til et 
4½ årigt boligsocial projekt med et budget på 12 mil-
lioner kr. Vi vil komme til at medfinansiere med ca. 
120.000 kr./året. 

Pkt. 6 Regnskab. 



 
6-1 Budgetkontrol blev gennemgået. 
 
Pkt. 7  Varmemestersager 
7.1 2 stk. hjertestartere er indkøbt og vil snarest blive op-
sat. Funktionærer skal på kursus. 
7.2 Liggehal for børneinstitutionen er undere opbygning. 
7.3 Der er indhentet tilbud på nye indvendige døre og 
karme. Punktet skal  på ekstraordinært afdelingsmøde, da 
det vil give huslejestigning. Det er ikke medregnet i projektet. 
7.4 Vedligeholdelsesreglement og Husorden skal på eks-
traordinært afdelingsmøde, da det foreslås, at vinduer og al-
tandøre males hvide udvendigt, og at der fastsættes brug af 
en bestemt farve på altanvægge. 
 
Pkt. 8  Klager 
2 indkomne klager.  
Den ene klage er over tøjtørring og luftning af tøj over altan-
kanten. Dette er i strid med Husordenen. Beboer er tilskre-
vet. 
Den anden klage er over en gammel svensk indregistreret 
Volvo, som har været parkeret i over 1 år på P-plads ud for 
blok 16.  
Tommy kontakter politiet. 
 
Pkt. 9  Ansøgninger. 
Ingen. 
 
Pkt. 10 Diverse 
Generalforsamling i Brøndby Fjernvarme den 29.9. kl. 19. 

 
Refereret ved Birthe Ketterle 
Næste møde tirsdag den 4. oktober 2011. 



 
 

 

 
 
Så er det snart Jul! 
Ja, vi er tidligt ude, men det er kun for at I skal sætte kryds i 
kalenderen. 
 
Det er nemlig den 4. december at vi i år har den store Ju-
letræsfest i Brønden. 
 
Dørene åbnes kl. 13. og fra 14–17 går det løs. Vi håber at se 
så mange som muligt fra Lunden, så hank op i børnene og 
kom og vær med til et arrangement som virkelig får jule-
stemningen frem i alle. 
 
Billetter kan købes fra 8. november på afdelingskontoret i 
kontorets åbningstider som er mandag i lige uger fra 18-19. 
Man kan også købe billetter på Netværkskontoret eller i Cafe 
13, begge ligger i Kisumparken 2. 
 
Vi vil skrive mere om arrangementet i næste nummer af 
Lundexpressen – vi vil så gerne have rigtig mange af Lundens 
børn med. 
 
Yderligere information kan hentes hos 
Lundens helt egen nissepige Birthe 
Ketterle på telefon 43 54 71 05 eller 
på mail bke@lundens.net. 
 
Årets første Julehilsen,  
Afdelingsbestyrelsen 

mailto:bke@lundens.net.


 

De, der råber højest 
 
Har de altid ret, de der råber højest?  
Nej, selvfølgelig ikke, men oftest er det dem man hører.  
 
Jeg mødte forleden en nydelig ældre dame i centret, der hav-
de et par spørgsmål omkring renoveringen. ”Det er jo det re-
ne kaos”, sagde hun. Jeg kiggede forbløffet på hende og 
spurgte hvor hun havde det fra? Oven i købet bor den nydeli-
ge dame i en blok der endnu ikke er renoveret. 
 
”Jamen, det har jeg hørt”, var hendes svar! 
 
Se, her er det at det er ærgerligt at det er de højtråbende 
man hører, specielt selvfølgelig den negative slags, for den 
nydelige dame går rundt i den vildfarelse at vores projekt er 
det rene kaos. Det er det ikke! Hvor ville det være dejligt 
hvis også tilfredserne1 ville hæve røsten og meget gerne over-
døve utilfredserne. Det skulle ikke være ret svært, jeg er ret 
overbevist om at koret af tilfredserne er langt det største. 
 
Ser du en af utilfredserne på din vej rundt i Lunden, f.eks. 
hvis du er ude og kigge på vores rigtig flotte nye blokke, så 
lyt gerne. Men husk at gå forbi en af tilfredserne også, en sag 
har som bekendt mere end en side. 
 
Tommy Rex Mortensen, 
R.10 
 
 
 

 

 

 

 

 

1”Tilfredserne” er titlen på en sang 
som Shu-Bi-Dua lancerede på de-
res 9. album.  



 

Byggeledelsen 
Her bor vi 

 
 

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 
 

 

mailto:jf@wessberg.dk


 

Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden 

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

 

Find ordet 
 

Ordet finder du ved at kombinere personens mellemnavn 
med de to sidste bogstaver i efternavnet. 
 
Vi er i underholdningsbranchen, en tidligere journalist og 
Sort Spejder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsningen afleveres på kontoret, Daruplund 29, st. 
senest den 1. november kl. 16.00. 
 
 

Løsning: ________________________ 
Navn: ________________________________        
Adr.: ________________________________________________ 

Held og 
lykke 



 

Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

 
Hjælp flagermusen med at finde græskarret 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navn: _________________________   Adresse: __________________ 
 

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

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

Forhøjede 
præmier! 



 

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? 
 

 
 

 



 
 

 
 
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
mailto:skanpol@hotmail.com


 

 

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,- kr. i leje. 

 
 
 

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

September 2011 
 

Det var blæksprutte  
nummer 1 og 4 der var ens. 

 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

100 kr.:  
Rikke Ahm Larsen, D9 

 
60 kr.: 

Zafira Wigh, D3 
 

40 kr.: 
Jonas Hermansen, D17 

 
 

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 

September 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 flasker vin: 
Jes Dambmann, R4 

 
1 flaske vin: 

John Truesen, D41 
 
 

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 banke 
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    Falck 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: Lilian Andersen 
Mail: redaktionen@lundens.net 

 

Bud: William 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, Lunden 
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 42 300 306 (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

