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Endnu en måned er gået – det er blevet efterår, rigtigt godt ef-
terårsvejr har det været! 
Vores renovering skrider frem, det bliver rigtigt flot. Jeg synes, 
det går vældigt hurtigt nu. 
 

Der bliver afholdt juletræsfest i Kulturhuset Brønden 
d. 4. december. I kan læse nærmere om billetsalget 
inde i bladet og på tavler i opgangene. 

 
Og så skal vi have vores hjertestartere! Det bliver meget be-
tryggende – vores afdeling hænger 2 op og sender fortrinsvis 
funktionærer på kursus. Men det vil I høre mere om. 
 
Det er vigtigt, at I sender indlæg .m.m.  inden deadline, med 
mindre andet 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. 
 

Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes 
på mail til denne adresse: 
 

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Lilian  
 

Næste deadline: 1. december kl. 16.00 
 
Forsidefoto: Jørgen Jensen, Daruplund 49 

mailto:redaktionen@lundens.net


 

Formanden  
fortæller 
Kan man blive for glad over at 
byggeriet går bedre og bedre? Må-
ske, det vil være voldsomt skuf-
fende hvis det pludselig går den 
anden vej! Men ellers ikke, vel? 
 
Her hvor vi nærmer os 1 års fød-
selsdag for byggeriets start er der 
kommet langt mere styr på tingene 
end da det startede. Jeg taler at 
erfaring, jeg bor selv i blok 16, vel 

nok den blok hvor beboerne har været mest udsat. Håndte-
ringen af blok 2 og efterfølgende blokke er milevidt fra hvad 
vi oplevede i de første blokke. Gudskelov for det! 
 
De udvendige arbejder vil blive påvirket af vinteren. Den 
fremdrift vi har oplevet det sidste halve år vil givetvis blive 
bremset noget op, men forhåbentlig får vi en rekordvarm vin-
ter. Til gengæld tyder det på at de indvendige arbejder slår en 
dejlig rekord: Den seneste aflevering af en opgang ser ud til 
at have det laveste antal fejl og mangler siden projektets 
start. Det er jeg svært glad for! 
 
Vi havde for et par uger siden et ekstraordinært afdelings-
møde, hvor vi vedtog at altanerne i de renoverede blokke skal 
vedblive at være hvide. Dette krævede ændringer i Vedlige-
holdelsesreglementet og Husordenen. Dette kom i stand med 
rigtig god hjælp fra salen, der kom med glimrende ændrings-
forslag. 
 
På foranledning af input fra mange beboere, fremlagde be-
styrelsen også et forslag om udskiftning af døre og karme. 
Det kan man roligt sige ikke var et forslag der fandt fodslag. 
Næsten alle stemte imod, så der bliver ikke udskiftet døre og 
karme i forbindelse med renoveringen. Det må man altså selv 
sørge for. 



 
Alting er lettere når dagene er lyse og varme, men vi må se 
det i øjnene: Vi går mod mørke og kolde tider. Jeg vænner 
mig aldrig til det, men der er dog lyspunkter, eksempelvis 
Juletræsfesten som vi holder sammen med 8 andre afdelin-
ger i Brønden. Benyt muligheden for at få en skøn juleefter-
middag med familien og naboer fra Lunden. Det vil være rig-
tig dejligt at se rigtig mange fra Lunden denne dag. Billetter 
sælges bl.a. den 14. november kl. 18-19 på afdelingskonto-
ret. 
 
Der er også en fotoudstilling i Brønden i november måned. 
Den har fokus på Lundens og rækkehusenes renovering og 
mange af billederne er leveret af vores egen lokale fotograf 
Jørgen Jensen. Kig ind når du er i nærheden, det bliver helt 
sikkert interessant. 
 
Nu vil jeg læne mig tilbage og krydse fingre for et par frost- 
og snefrie vintre. For min skyld kan efteråret godt gå direkte 
over i forår. Så må ungerne vente med at kælke til om et par 
år. 

 
 



 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 8/2011 
Tirsdag den 4. oktober 2011 

 
 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Søren 

Jensen og Birthe Ketterle. 
Afbud fra: Mogens Nielsen og Lilian Andersen.   
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
1-1 Blev godkendt. 
 
Pkt. 2  Renovering. 
2-1  Info fra beboerkoordinatoren. 
 Intet nyt. 
  
2-2  Referat af Byggeudvalgsmøde. 
 Ikke modtaget. 
2.3 Trappe til sikringsrum. 
 Nedlægning af trappe i blok 1. 

Brøndby kommune har givet tilladelse til nedlægning 
af flugtvejstrappe med adgang til kælderen (sikrings-
rum). 

2.4 Tilbehør til altaner. 
Der er indhentet tilbud på diverse tilbehør til de nye 
altaner, her iblandt persienne beslag, vinduesplade-
beslag og blomsterkasser. Der arbejdes videre med 
tilbuddet. 

2.5  Tilbehør til Lundeborg. 
Støvsugerposer er indkøbt og kan afhentes hos John 
Frimann eller  hos varmemester efter behov. 

 
 
Pkt. 3 Kontorvagter/akuttelefon 



 
3-1 Kontorvagt den 19. september blev gennemgået af Li-

lian. Kontorvagt den 3. oktober blev gennemgået af 
Søren. 

 
Pkt. 4  Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
4-2 Sikringsrum. 

Vi stopper for udlejning af sikringsrum. De skal gen-
nemgås for fugt og  svamp. Punktet tages op i næste 
møde. 

 
Pkt. 5  Møder, referater og meddelelser 
5.1 Hjertestartere er udleveret til de respektive afdelinger. 

Hver afdeling  må selv sørge for at informere beboer-
ne, når hjertestarterne er hængt op. Netværkskonto-
ret laver et forslag til skrivelse, hvorpå det fremgår, at 
hjertestarterne er opsat, og at de kan bruges af alle. 
Esplanaden bliver involveret, når alle hjertestartere er 
opsat. 
Der laves 3 kurser a` 12 personer. Afdelingerne skal 
melde tilbage om, hvem der skal deltage. Fortrinsvis 
funktionærer. 
Juletræsfest i Brønden søndag den 4. december 2011. 
Billetsalg – se opslag i LE og på tavler i opgangene. 
Der planlægges tur til Cirkusland i november fra Bør-
nenes rejsebureau. 

 
5.2 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde i august. 
 Toges til efterretning. 
5-3  Ansøgning til Landsbyggefonden. 

Ansøgning forelå, ca. 12. mio. kr. Medfinansiering fra 
De 9 på 5,4 mio. 
kr., som fordeles med ca. 120.500 om året 2012-2016 
til Lunden. 

5.4. Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 5. oktober 
2011. 

 Diverse opgaver blev fordelt. 
 



 
Pkt. 6 Regnskab. 
6.1. Byggesagshonorar til Lejerbo. 

Størrelsen af byggesagshonorar tages op på næste 
Organisationsbestyrelsesmøde. 
 

Pkt. 7 Varmemestersager 
 Tages på næste møde pga. fravær af Mogens. 
 
Pkt. 8 Klager. 
8.1 Klage over stort angreb af sølvfisk i lejlighed. 

Varmemester er kontaktet. Beboerne er besvaret. Lej-
ligheden bliver undersøgt for skimmelsvamp. Be-
kæmpelsesfirma kontaktet. 

 
Pkt. 9 Ansøgninger. 
 Ingen. 
 
Pkt. 10 Diverse. 

Juletræsfest i Kulturhuset Brønden søndag den 4. 
december 2011. 

 
Refereret ved Birthe Ketterle 
Næste møde tirsdag den 1. november 2011. 



 

 
FRIVILLIGMESSE 
2011  
 
En efterårsvarm 1. oktober var 
der frivilligmesse i Brøndby 
Kulturhus, Brønden. Her viste 
og fortalte 33 foreninger fra 
hele Brøndby Kommune om 
deres frivillige arbejde. De be-

søgende kunne få en snak med repræsentanter for de for-
skellige foreninger samt deltage i konkurrencer. 
  
Brøndbys Borgmester Ib Terp åbnede messen, og han lagde i 
sin tale vægt på den opbakning, som kommunen giver til fri-
villigt foreningsliv. Udover de forskellige stande var der også 
musikalske indslag på programmet. Tre piger fra Brøndby 
Strands etniske musikforening spillede tyrkisk musik på 
musikinstrumentet Baglama. Senere optrådte sangerne Ha-
san Abbas Shah og Asil Alkhaldi akkompagneret af hen-
holdsvis guitar og klaver. Det gav en forryggende stemning og 
hele multisalen i kulturhuset summede af liv. 
 
Efter messen var der arran-
geret tre oplæg. Kl. 15 gik Rie 
Skårhøj som den første af de 
tre oplægsholdere på scenen 
og fortalte blandt andet om, 
hvordan man rekrutterer og 
fastholder frivillige. Herefter 
holdt Birgitte Nielsen fra 
Center for frivilligt socialt ar-
bejde et oplæg om samarbej-
det mellem foreninger og kommunen. Socialdirektør Niels 
Møller rundede en spændende og lærerig dag af med et oplæg 
om §18 samarbejdet. 
  



 

Månedens foto: Før og efter 
Fotos af Jørgen Jensen 
 
Det er ikke den samme blok, men billederne giver et rigtig 
godt indtryk af den enorme forvandling vores huse er i gang 
med. Lunden bliver Brøndbys flotteste beboelse! 
 



 

Fremtidsvisioner for Lunden 
 

 
Der er gjort forsøg med skråtag på vores WigWammer. Det 

hvide på billedet er sikkert en form for isolation som desvær-
re ikke holdt, da der kom en smule vind.  

Er den for nybyggere, høvdingen, indianerne eller for alle? 
 

 
Eksperiment med ny cykelparkering 

 
 



 
Eksperiment med opsamling af 
regnvand. 
 
Pas på med at samle alt vandet 
op, da der skal være plads til  
LSK – Lundens Sejl Klub eller  
Lundens Stoppede Kloakker 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LSK. 
Der sejles på Lundesøen 
og ved siden af er Lun-
deåen 
 

Lundeåen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med halvoptimistisk  
indianerhilsen:  
Max Møller, R. 6 1. tv.



 

Juletræsfest 
 
Igen i år afholder 8 af boligafdelingerne en fælles juletræsfest 
(se indbydelse på næste side). 
 
Det sker søndag den 4. december kl. 14-17 i Kulturhuset 
Brønden.  

 
Benny Schumann vil underholde med julesjov og trylleri. Der 
vil også være dans om juletræet, æbleskiver, glögg og  
Amerikansk lotteri og som de andre år, vil Børnenes Rejsebu-
reau stille op med en bamsetombola. 
 
Vi håber at Lunden stiller talstærkt op, hank op i børnene – 
de vil helt sikkert nyde denne eftermiddag! 
 
Afdelingsbestyrelsen 
 



 

  



 

Tætningslister til altaner 
 
Erich Møller fra R2 har henvendt sig med en rigtig god ide, 
som vi iler med at bringe videre. 
 
Skydevinduerne på de nye altaner slutter ikke helt tæt, men 
man kan købe tætningslister som afhjælper dette problem. 
 
Listen er 8 mm. og fås i 3 meters længde. Den koster 144 kr. 
og der skal bruges 1 liste pr. 2 samlinger, altså 288 kr. i alt 
for de 4 samlinger. Det er en lille klar tætningsliste som bli-
ver klemt fast og den kan nemt skæres til. Den er til at tage 
af og på igen når der eksempelvis pudses vinduer. 
 
Fordelene er klare: Mindre træk, mindre støv, mindre støj 
mindre slagregn og sne – og kan give lidt højere temperatur. 
 
 
Erich har selv monteret disse lister og melder tilbage at det 
er en stor succes! 
 
Listerne forhandles hos: 
Hedegårdens Farvehandel  
Hedegårdscentret  
Hedeparken 9 
2750 Ballerup 
Telefon 44 97 25 26 
 
Erich har fået lagt en prøve 
hos Varmemesteren for  
eventuelle interesserede. 
 
 
Stor tak til Erich for dette 
glimrende initiativ! 
 
Afdelingsbestyrelsen



 

Læserbrev 
 
Vi er blevet bedt om at skrive om vores erfaringer ved flytning 
til og fra Lundeborg. 
 
Her er 3 ting som jeg tror, vil gavne nye til- og fraflyttere. 
 

1. Det er ikke altid de tider man tror og tænker, holder. 
Hav derfor flere planer parat. 

2. Til dem der skal have nyt køkken: Hvis du selv sætter 
det op, eller får det sat op, prøv at få alt at vide. Især 
hvornår det skal være oppe på grund af vand- og EL til-
slutning. Prøv at lave faste aftaler (skriftligt). Vi selv flyt-
tede tilbage den 21. maj og først den 11. juli fik vi strøm 
ind. 

3. Til hørehæmmede: Den gamle forstærker til dørtelefonen 
passer ikke til det nye system. 

 
Til sidst en stor tak til alle der har hjulpet os ud af vores 
vanskeligheder. Både arbejdere, beboere og ansatte forskelli-
ge steder. 
 
Med venlig hilsen, 
Inge og Max Møller, R6 
 
 
**************************************************** 
Opvaskemaskine til salg 
 
Er der nogen der er interesseret i at købe en opvaskemaski-
ne? Det er en 4-5 gammel Miele, den er hvid og har en nypris 
på 5.916,- kr. 
Den sælges for 2.500,- kr., brugsanvisning følger med. Er 
man interesseret, kan man ringe på telefon 26 18 90 37. 
 
Bente og Finn Madsen 
D. 171.th. 

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



 

Almene boligdage  
I første weekend af september var aktivitetshuset 13-Huset i 
afdeling T 13 repræsenteret i Bella Center til messen Almene 
Boligdage.  
 
Ansatte og frivillige fra Café 13 gjorde et stort arbejde sam-
men med NetværksKontoret og skabte en utraditionel stand 
på messen, der var bygget op som den rigtige Café 13.  
 
Væggene var dekoreret med malerier af den lokale kunstner 
Grete Folman, og der var musikalske indslag fra både Parsi-
falkoret, Parsifalsangerne Joakim Knop og Laila Rong Hanna 
og den skotske bluessanger Mike Whellans.  
 
Konferencedeltagere og gæster udefra kom forbi og fik infor-
mation om de mange aktiviteter og initiativer, der finder sted 
i Brøndby Strand.



 

Læserbrev 



 

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
Onsdag den 5. oktober 2011. 

REFERAT. 
 
Sted: Kulturhuset Brønden. 
Til stede: 81 lejemål var repræsenteret – 162 stemmer. 
 
Tommy Rex Mortensen startede mødet med at byde velkom-
men til beboerne, beboerkoordinator John Frimann og As-
mus Sørensen fra Organisationsbestyrelsen. 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent. 
 John Frimann blev valgt. 
Pkt. 2. Valg af stemmeudvalg 
 2 personer blev udpeget: Bent Ryesgaard Madsen og 

Peter Schirmacher. 
Pkt. 3. Afstemning om forslag til ændring af vedligehol-

delsesreglement. 
 Nuværende: 
 Afsnit V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 4) 

Lejeren sørger for altanens vedligeholdelse med ma-
ling. 
Dog må overbeboerens altanbund på ydersiden af 
dragen ikke males. 
Vinduer og døre skal være svenskrøde. Udlejeren har 
den udvendige vedligeholdelsespligt vedrørende, vin-
duer og døre. 
Spørgsmål fra salen: 
Der var spørgsmål omkring altanen er inde- eller ude-
areal i forbindelse med at den nu er lukket og hvem 
der står for vedligeholdelsen. Den eneste ændring i 
forslaget er at maling skal være den angivne i stedet 
for svenskrød, og det er tilladt at male overboens al-
tanbund på ydersiden af dragen. Der er ingen æn-
dring i vedligeholdelsespligt. 
Der blev stillet nogle ændringsforslag fra bland andre 
Gunnar & Glenda Jensen og Søren Sørensen som 
blev sammenfattet til: 

 



 

Vedtaget: 
Lejeren sørger for altanens vedligeholdelse med ma-
ling. 
Såfremt der males, skal det ske med NCS-index farve 
S0502 R (hvid). 
Udlejeren har den udvendige vedligeholdelsespligt 
vedrørende, vinduer og døre. 
Afstemning skete ved håndsoprækning: 3 stemmer 
imod – resten for. 

 
Pkt. 4. Afstemning af forslag til ændring af Husordenen. 
 Ændres fra: 
 §14. Altaner, altankasser og grill. 

Altaner skal holdes rene. Altankasser må kun opsæt-
tes indvendigt. Når altankasser skal tømmes, så skal 
det ikke ske i vore bede, men på containerpladsen. 
Afskærmning af altaner må foran have en max. højde 
på 50 cm over rækværket, og i enderne en max. højde 
på 100 cm over rækværket. 
Det er ikke tilladt at bruge en grill med åben ild. Det 
er ikke tilladt at bruge tændvæske. Det er tilladt at 
bruge gasgrill, som skal placeres og anvendes efter 
producentens anvisning, og der kan anvendes gasfla-
sker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. Det er 
også tilladt at bruge elektrisk grill. Sørg for at have 
vand til slukning i nærheden. Forlad ikke grillen før 
den er slukket. Grillen skal placeres i passende af-
stand fra overflader og emner, der kan brænde. 
Man må ikke genere omkringboende beboere med 
bl.a. røg, lugt og støj. 
Spørgsmål fra salen: 
Enkelte ville have farver på altanerne. 
Indkøb af altantilbehør koordineres af afdelingsbesty-
relsen. Der skal laves fællesindkøb, da der skal bestil-
les et mindsteantal. 
Alle altaner bliver malet i hvide i forbindelse med re-
noveringen. 
Der blev stillet nogle ændringsforslag fra bland andre 
Gunnar & Glenda Jensen, som blev sammenfattet til: 



 

 
Vedtaget: 
§ 14. Altaner, altankasser og grill. 
Altaner skal holdes rene. Altankasser (Windoor) må 
godt opsættes udvendigt. 
Såfremt altanen males, skal det ske med NCS-index 
farve S0502 R (hvid). 
Det er ikke tilladt at bruge en grill med åben ild. Det 
er ikke tilladt at bruge tændvæske. Det er tilladt at 
bruge gasgrill, som skal placeres og anvendes efter 
producentens anvisning, og der kan anvendes gasfla-
sker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg. Det er 
også tilladt at bruge elektrisk grill. Sørg for at have 
vand til slukning i nærheden. Forlad ikke grillen før 
den er slukket. Grillen skal placeres i passende af-
stand fra overflader og emner, der kan brænde. 
Man må ikke genere omkringboende beboere med 
bl.a. røg, lugt og støj. 
Afstemning ved håndsoprækning. 3 stemmer imod – 
resten for. 

 
Pkt. 5. Afstemning om forslag til udskiftning af indvendi-

ge døre og karme. 
Ved renovering af lejlighederne bliver indvendige døre 
og karme ikke skiftet. Mange har ytret ønske om, at 
dette sker. 
Der forelå et tilbud fra hovedentreprenør MTH. 
Spørgsmål fra salen: 
Sæbe til Junckers gulve købes i byggemarked. 
Afstemning ved håndsoprækning: 10 stemmer for – re-
sten imod. 

 
Formanden takkede for det fine fremmøde. 

 
 
John Frimann Tommy Rex Mortensen Birthe Ketterle 
Dirigent Formand Referent 



 

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 navnet 
 

Sidste gang var der rigtig mange der deltog i konkurrencen, 
dejligt at så mange har lyst til at deltage!  
Denne gang skal man finde navnet på denne person, den  
første af sin slags. 

 
Løsningen afleveres på kontoret, Daruplund 29, st. eller  
sendes på mail senest den 1. november kl. 16.00. 
 
 

Løsning: ________________________ 
Navn: ________________________________        
Adr.: ________________________________________________ 

Held og 
lykke 



 

Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år 

Find 5 fejl – hvad mangler på det nederste billede? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navn: _________________________   Adresse: __________________ 
 

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

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

Flotte  
præmier! 



 

Beboerkoordinatoren, november 2011 
 
I pavillonerne må sparepærer ikke benyttes, da lampeudtagene 
bliver ødelagt. Den eneste pære, der må benyttes, er af typen 
"Krystalpære" eller Halogen glødepære. Der er mulighed for 
bytning af pærer, der er gået itu, hos Varmemesteren og Bebo-
erkoordinatoren. 
 
Med mellemrum bliver støvsugerposerne fyldte i støvsugeren, 
som er i pavillonen. Varmemesteren har indkøbt ekstra støv-
sugerposer, som kan afhentes uden beregning på varmeme-
sterkontoret eller hos Beboerkoordinatoren i kontortiden. 
 
Vi har varslet blok 8 til udflytning af lejligheden den 22. janu-
ar, 5. februar og 19. februar 2012. 
 
Vi har haft et godt blokmøde for blok 7. Der deltog 20 lejemål. 
Vi mangler nu kun at afholde 6 blokmøder. 
 
Hjem- og udflytning omkring nytår er flyttet: Hjemflytning af 
D.29 er torsdag den 29. december og udflytning af D.35 til pa-
villon er fredag den 30. december 2011. 
 
Det går godt med hjemflytning. De fleste pavilloner er rengjorte 
ved middagstid. Det betyder også, at omkring 15-16-tiden kan 
vi udlevere nøgler til dem, der skal flytte i pavillonen. 
 
Der er en del beboere, der har bestilt råderetskøkkener. I ste-
det for det emfang der er med i projektet, så kan man kan 
vælge et tilkøb af emfang Exhausto ESL 145AE via råderet. 
Køkkenfirmaet skal vide det, hvis man køber dette emfang, da 
der er forskel på skabet over emfang. 
 
Jeg har kontortid mandag kl. 17:30 – 18:30 og torsdag kl. 9:00 
– 10:00. 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 

mailto:jf@wessberg.dk


 

FALCK 
 

Lejerbo afd. 157 Lunden 
har sit eget Falck abonne-

mentsnummer. 
 

Lundens abonnementsnr. er: 
 

20 13 51 90 
 
 

HUSK DET NU: 
 

Pak 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 

Oktober 2011 
 

 
De heldige vindere er: 

 
100 kr.: 

Jonas Hermansen 
D. 17 2. tv. 

 
60 kr.: 

Nicoline Lundsgaard 
D. 37 3. tv. 

 
40 kr.: 

Kirstine Persson 
D. 3 1. tv. 

 
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 

Oktober 2011 
 

 

Vinder af 2 flasker vin: 
A. Pensbo-Madsen 

D. 17 3. tv. 
 

Vinder af 1 flaske vin: 
Niels Hammer Pedersen 

D. 67 2. tv. 
 

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

