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Redaktørens side 
Hjemme igen, men savner stilheden i Lundeborg. Her er mørkt 
og meget larm, meeen ”vi må lide for skønheden”, som nogle 
siger. Det skal nok blive rigtig godt og flot når det er helt fær-
digt. Når det så er sagt, må jeg meddele, at jeg flytter den 1. 
juni. Jeg har fået et godt tilbud på landet, som jeg ikke kunne 
sige nej til. 
  
Tak til Tina Ehlers, D.35, for det flotte billede på forsiden. 
 
Er du på vej i Lundeborg, er der en ”huskeliste” på side 8, med 
ting du måske kan få brug for. Listen vil fremover blive uddelt 
til Blokmøder. 
 
Tak for alle jeres løsninger og indlæg til dette nummer. 
 

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

redaktionen@lundens.net 
 

  Med venlig hilsen 
 Conni  
 

 Næste deadline:  
Onsdag den 1. juni kl. 16.00
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Formanden fortæller 
Marsmænd 
Hjemme hos os har vi i næsten et halvt år lig-
net en flok marsmænd, hvis altså marsmænd 
er grønne. På 6. måned er vi pakket ind i grøn 
stilladsafskærmning og som om det ikke er 
nok, har der i næsten lige så lang tid siddet 
grøn beskyttelsesfilm på først de gamle og si-
den de nye vinduer. 
 
Vi har ikke kunnet følge med i forårets kom-

me, vi har i det hele taget ikke kunnet følge med i noget som 
helst der foregår uden for vinduerne. Vi har måttet tænde for 
lyset om dagen, selv når solen (vistnok) skinnede uden for. 
 
Frisk luft? Ja, i ganske små mængder da vinduerne kun har 
kunnet åbnes ganske lidt på grund af føromtalte beskyttelses-
film. 
 
En kedelig sammenblanding af vejrliget, ikke godkendt mate-
rialevalg og en planlægning der mildt sagt kunne være bedre, 
har gjort livet grønt, på den kedelige måde, for beboerne i blok 
16. 
 
Det er kraftigt påtalt over for byggeledelsen, som selvfølgelig 
ikke gentager ”succesen” med 6 måneders grøn indespærring. 
En ting er ganske vist: Pionererne i blok 16 frem mod lysere 
tider, også inden for. 
 
Legeplads i Lundeborg? En beboer har forespurgt om det er 
muligt at få lavet en lille legeplads i Lundeborg, nu hvor vejret 
er til udendørs hygge. En rigtig god ide! Vi vil finde nogle af de 
nedtagne legeredskaber frem og lave en legeplads i hjørnet til 
venstre for indgangen. Den kan selvfølgelig bruges af alle Lun-
dens børn og barnlige sjæle. 
 
Når du læser det her er det maj, det er forår for alvor! Det 
er altså svært at bevare pessimismen, foråret gør et eller andet 
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ved os mennesker. Nu står den på sol, sommer, ferie, smil og 
softice. Kom bare an, renovering! 
 
SIDSTE NYT! 
Vinduesbeskyttelse og stilladsafdækning er fjernet, der 
strømmer det skønneste dagslys ind i lejligheden igen efter at 
have gemt sig i næsten ½ år. Er vi bare glade i blok 16? 

 
 
 

Parkering i Lundeborg 
 
Lundeborgs parkeringsplads er til Lundeborgs beboere, deres 
gæster, og kun dem. 
 
De har derfor fået udleveret parkeringstilladelse og gæstekort, 
og der er iværksat overvågning af området af City Parkering. 
 
Har man ikke parkeringstilladelse eller gæstekort, risikerer 
man altså at få en rigtig kedelig parkeringsafgift. 
 

Afdelingsbestyrelsen

 

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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Et ærgerligt farvel! 
 
”Jeg skal lige snakke med dig”, lød det i telefonen. Det var 
Conni Sparlund. 
”Fyr bare løs”, svarede jeg. 
”Ansigt til ansigt!”, lød det. 
 
Kender I det… Jeg følte at jeg havde fået at vide, at jeg skulle 
ned på rektors kontor. Conni er en meget bestemt kvinde! 
 
Vi mødtes på afdelingskontoret hvor Conni fortalte, at hun 
skulle flytte med udgangen af maj. Det var en bombe, som jeg 
absolut godt kunne have undværet. Ja, så hellere ned på rek-
tors kontor. 
 
Conni har boet i Lunden i 27 år, og har været en yderst enga-
geret ildsjæl. Lundexpressen, Lundens hjemmeside, Børne-
festkomiteen, De Enliges Spiseklub, bestyrelsesmedlem i Afde-
lingsbestyrelsen… og meget andet gennem årene. 
 
Ingen tvivl om, at vi er mange der vil savne Conni og hendes 
engagement. Den slags dedikerede mennesker findes der ikke 
mange af. 
 
Til gengæld får Lundby i det sydsjællandske glæde af Conni og 
hendes datter. Turen sydpå er altså gået gennem Lunden, 
Lundeborg og Lundby. Går den nordpå igen, må den gerne gå 
direkte til Lunden. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
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Redaktøren takker af 
 
Tusinde tak for de pæne ord og mange år, hvor jeg fik lov ”at 
være med”. Selv synes jeg jo ikke, at det har været et kæmpe 
arbejde, selvom det til tider kunne være stressende og svært at 
få til at hænge sammen. Så tog jeg natten til hjælp 
Hvem ved? Måske kommer jeg til at savne det? 
 
Jeg vil helt sikkert savne, en masse af jer beboere her i Lun-
den, Gildhøj og Dammene. Vores ”sniksnak” mm., når vi mød-
tes i området. Sammenholdet og nabohjælpen, især ved flyt-
ningen til og fra Lundeborg. Hjælp hinanden, så er det ikke så 
slemt. 
 
Jeg forlader ikke Lunden helt. Jeg vil til tider have min gang 
her, da min datter og svigersøn flytter ind. Såååå, der kan væ-
re chance for en lille ”sniksnak” i området, selvom man siger: 
”Ude af øje, ude af sind”. 
 
Jeg håber, at tingene løser sig, selvom jeg forlader mine opga-
ver så hurtigt. Jeg laver også næste Lundexpres og til den 
kunne jeg godt tænke mig en masse breve fra jer, om hvordan 
I har taget flytningen til og fra Lundeborg, nedpakning og ud-
pakning mm. Kort sagt: Hvad er godt og hvad er skidt? I kan 
aflevere anonymt, så kom frit frem. 
 
Jeg vil ikke sige farvel, men på gensyn og ønske jer alle held og 
lykke med renoveringen og det nye Lunden. 
 
Tak for mine 27 år og jo, det gør lidt ondt at flytte herfra. 
 

Mange hilsener og et kæmpe kram 
Conni 
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Klub-info: 

 

Tømmermændene 
 

Hermed følges der op på opfordringen om kort, at beskrive 
hvad der sker i klubben ”Tømmermændene”. 
Klubben er hjemhørende i Blok 1, med indgang fra altansi-
den, mellem nummer 4 og 6. 
 

Klubbens primære nøgleord er hygge… 
 En hyggelig snak mellem beboerne i Lunden 
 Et hyggeligt spil billard på stort Søren Søgaard billard-

bord. 
 Et hyggeligt spil dart eller kort. 
 Hygge omkring storskærmen ved store sportslige arran-

gementer, store begivenheder, eller ved Brøndby’s kam-
pe. 

 Af og til hygger vi også omkring grillen på de lune som-
meraftener. 

 

Med andre ord: Vi er meget sociale 
 

Der er ikke faste åbningstider i klubben, men tit er der åbent 
hver eftermiddag. (Mandag er der som regel størst chance for, 
at klubben er åben). 
 

Med venlig hilsen 
”Tømmermændene” 

 

Vittighed  
En kvinde og hendes mand måtte afbryde deres ferie for at 
tage til tandlægen. 
Kvinden: "Jeg skal have en tand trukket ud, og det skal være 
uden bedøvelse, for jeg har travlt. Bare hiv tanden ud så hur-
tigt som muligt, så er vi smuttet igen", sagde kvinden. 
Tandlægen var imponeret:   
- "De er sandelig en modig kvinde, hvilken tand er det?" 
Kvinden vendte sig mod sin mand og sagde: 
- "Vis ham nu din tand, skat!" 
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Dette er, hvad andre har haft brug for i pavillonen. 
Er det noget du/I skal bruge, så tag det med hjemmefra: 
 
Æggebægre 
Æggedeler 
Kartoffelskræller 
Råkostjern 
Vinglas 
Proptrækker 
Dåseåbner 
Dørslag / si 
Ildfaste fade 
Skåle – (Der er 3 Margrethe-skåle) 
Stegetermometer 
Oplukker 
Skærebræt – (Der er et i plastik) 
Strygebræt + strygejern 
Tørrestativ 
 
Til opvaskemaskinen: 
 
Salt, afspænding, opvasketabs / pulver 
 
Du kan ikke bruge dine almindelige gryder/pander på 
komfuret, da det er et inductionskomfur som kræver 
”magnet-gryder”. 
Der er 3 – 4 gryder + 1 pande i pavillonen. 
 
Skulle der være noget ud over dette, som du kommer til at 
mangle, så smid en seddel på kontoret. Så vil vi skrive det på 
den næste ”huskeliste” til de næste udflyttere. 
 
Tusind tak for hjælpen. 
 
Med ønske om et rigtig godt ophold i 
Lundeborg 
 

Afdelingsbestyrelsen 
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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 

 

 
Holder sit næste arrangement 

Fredag den 10. juni kl. 21.00 på 

 
KulturWeekend i Brøndby Strand 

med 
Kansas City Stompers 

 

Der er gratis adgang 
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Overvejer du en dørspion eller 
ekstra lås? 
 

Vi får som bekendt nye solide og brandsikre indgangsdøre til 
lejlighederne, efterhånden som de renoveres. Flere har ud-
trykt ønske om, at få installeret en dørspion og det kan man 
ansøge om hos varmemesteren. 
 

Grundet krav til brandsikkerheden, må man ikke selv gå i 
Silvan og købe en dørspion. Den skal være godkendt og skal i 
øvrigt også monteres af en autoriseret installatør. 
 

Prisen for dørspion og installation er 440,- kr. inkl. moms og 
vores varmemester sidder parat til at modtage bestillinger. 
 

Også opsætning af ekstra lås på døren, skal gå igennem 
varmemesteren og også i dette tilfælde skal den opsættes af 
en autoriseret installatør. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

SENESTE NYHED: 
Der er konstateret PCB i Lunden 
 

I forbindelse med renoveringen er der flere steder blevet taget 
prøver for at få konstateret om der er PCB i Lunden. Der har 
hidtil ikke været konstateret noget over den tilladte grænse-
værdi, men ved en prøve, taget i fugen over vinduet på alta-
nen, er der fundet PCB med målinger over den tilladte græn-
seværdi. 
 

Det er ikke noget man skal være bekymret for så længe alta-
nen er åben, men når den bliver lukket skal PCB’en fjernes. 
 

Det vil blive gjort i forbindelse med renoveringen af blokken, 
og indtil da, kan man sagtens nyde sommeren på altanen. 
 

Vi følger nøje denne sag, læs mere i næste nummer af Lun-
dexpressen. 

Afdelingsbestyrelsen
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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 1. juni 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  
1. juni klokken 16:00. 
  

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

Held og 
lykke 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde 4/2011 
Tirsdag den 5. april 2011 

 
 
Til stede: Tommy Rex Mortensen, Preben Hansen, Søren Jen-

sen, Lilian Andersen, Viggo Spenner, Conni Spar-
lund, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 

 Beboerkoordinator John Frimann deltog under pkt. 
2. 

 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
1-1 Blev godkendt med små ændringer 

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

Varsel til blok 4 er udsendt. Genhusning fra den 17. 
juli. 
Lægekonsultationen flyttes 1 uge før udflytning af lej-
ligheden og flyttes  tilbage tirsdag efter indflytning. 

 Pavillon til købmanden ikke på plads. 
Blok 1 og 2 har givet lidt problemer, da der er 22 leje-
mål, men problemet er løst ved, at en lejlighed er blevet 
ledig grundet dødsfald. 
Liste over blokmøder uddelt til orientering. Og ved de 
første 3 blokmøder blev bemandingen af bestyrelsen 
fordelt. 

 Genhusningsperioder for Lundeborg fastsat. 
Pudsning af vinduer i Lundeborg – udvendige – efterly-
ses. 
Tidsplanen for indvendigt arbejde holder, mens man 
p.g.a. vejrliget er bagefter med udvendige arbejder. 
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2-2 Parabolmaster efter renovering. 
 Ansøgning er indsendt til Brøndby kommune. 
 Når tilladelse foreligger, påbegyndes arbejdet. 
2.3 Information omkring faldstammer. 

Faldstammerne har indtil videre vist sig at være meget 
dårlige. 

 Billeder forelå. 
2.4 Information omkring Lundeborgs parkeringspladser. 

På grund af problemer, da beboerne i Lunden ikke re-
spekterer, at de midlertidige P-pladser mellem blok 2 
og 3 er forbeholdt Lundeborgs beboere, udstedes der 
nu P-tilladelser til beboerne i Lundeborg. 

2.5  Referat Byggeudvalgsmøde. 
Det blev foreslået, at der forsøges nedsat et frivilligt 
korps til hjælp for beboere til nedpakning. I Lundex-
pressen i maj. 
Kommunen afslår hjælp, hvilket ankes. Lejerbo sætter 
jurist på sagen. 

 Referatet blev taget til efterretning. 
2.6 Legeplads i Lundeborg. 

Beboer har foreslået, at der oprettes et legeområde ved 
siden af cykel skurene i Lundeborg. Muligheden un-
dersøges. 

2.7 Punkt 3 og 6 på Prebens kontorvagtskema. 
Beboer har anmodet om indflytning i Lundeborg dagen 
før tidsplan. Vi forsøger, om det kan lade sig gøre at 
stramme udflytningen af de daværende beboere. 
Beboer i blok 5 anmoder om at måtte sætte sine ting i 
tørrerummet og sætte lås på. Det afslås, da andre be-
boere så også vil have ret til samme. Det menes, at tør-
rerummene også bliver brugt til henstilling af materia-
ler til brug i lejlighederne. 

 
Pkt. 3 Kontorvagter/akuttelefon 

 Kontorvagt (Preben) den 7. marts blev gennemgået. 
 Kontorvagt (Lilian den 21. marts). 

Der blev klaget over affald samt forsamling uden for 
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købmandens forretning. Vil blive påtalt over for køb-
manden. 

 
Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr 
 Hundeposestativ/ophæng 

Forslag om opsætning af hundeposestativ afventer re-
noveringens færdiggørelse. 

 
Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser 
5.1 Referat De 9 fra den 16. marts 2011. 

Udstilling af renovering i Lunden samt rækkehusene i 
Planen foreslås i Brønden. 

 
5.2 Referat Lejerbo Brøndby ikke indgået. 
5.3 Mødeoversigt 2011/2012 blev godkendt. Taksigelses-

fest blev ændret  til 25.2.2012. 
5.4 Info fra formandsmøde 29.03.11 

Formanden meddelte, at der vil blive afholdt budget-
kursus for alle 3 afdelinger i Lejerbo til efteråret. 

 Julehyggefrokost bliver fremover uden påhæng. Fastsat 
til den 26. november 2012. Preben foreslog at slå kur-
sus og julehyggekomsammen sammen. 
I stedet for Bon Bonland arrangeres der tur til Som-
merland Sjælland i år. Børnebørn, der bor i Lunden, 
kan tage deres bedsteforældre med, men ikke omvendt. 

 
 

Pkt. 6 Regnskab: Intet. 
 
Pkt. 7 Varmemestersager 

7.1 Liggehal til daginstitutionen. 
Der forelå tegninger  samt beliggenhedsplan. Blev god-
kendt. 
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7.2 Alarm på ubeskyttede rum på kontoret 

Det undersøges, om den nuværende alarm kan udbyg-
ges. 

Pkt. 8 Klager 
 Klage fra blok 13, opfølgning. Beboere indkaldes igen. 
Pkt. 9 Ansøgninger 
 Tilbagemelding fra Ældrecafeen omkring afslag på de-

res ansøgning. Tidligere afslag fastholdes. 
 

Pkt. 10 Diverse 
10.1 Styringsdialog. Samarbejde med kommunen. Udsat. 
10.2 Esplanaden, ny redaktør. Toges til efterretning. 
10.3 Brøndbynettet under de 9. Der arbejdes på det. 
10.4 Placering af hjertestartere i Lunden. 

Lilian deltog i møde med Falck. Der søges placeret 2 
stk. i skabe ved altansiden i blok 4 og 9. Der skal bru-
ges kode/nøgle eller lignende for at få den ud af skabet. 
 
 
 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 

 Næste møde tirsdag den 3. maj 2011. 
 

 

Vittighed 
Manden vendte sent fredag aften hjem efter en uge på kursus i 
Jylland. Så nu skulle der tages revanche i soveværelset. 
Efter en halv time hamrer naboen imidlertid på væggen og rå-
ber: 
- "Kan vi ikke engang få lidt ro i weekenden? Nu har I sku 
larmet hele ugen..." 
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Det blomstrer stadig i Lunden, trods et farligt roderi i den ene 
ende.  
Denne måneds billede, er taget af Jørgen Jensen, D.49.  
 
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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Opfordring til Klubberne..igen, igen! 
Kom frit frem og fortæl lidt om jer selv. 
Hvem skal man kontakte? 
Hvornår er der åbent mm.? 
 

Der er kommet svar fra en klub! 
Der er måske ikke ”liv” i nogle af de andre klubber? 
 
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 
 

 

Vi søger frivillige: 
Folk som har lyst, tid og kræfter, til at hjælpe med nedpak-
ning, flytning til Lundeborg og retur til lejlighed igen.  
Hjælp dine naboer, venner og bekendte. Jo flere vi er om det, 
des hurtigere kommer man over det psykisk og fysisk. 
 
Jeg vil gerne skrive under på, at det tager enormt på kræf-
terne, selvom jeg havde hjælp. Så jeg kan godt forestille mig, 
hvordan folk har det, hvis de er helt alene om det. 
 
Jeg har selv hjulpet med flytning til pavillon, for nogle af mi-
ne ”blokboere”. De skal tilbage til deres lejlighed om 14 dage 
og så vil jeg da hjælpe dem igen. 
 
Er det noget for dig, så smid en seddel på kontoret, D.29, el-
ler mail: redaktionen@lundens.net med navn, adr. og tlf.nr. 
Så kontakter vi dig. 
 

Conni /Afdelingsbestyrelsen 
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Mangler og skader ved 
tilbageflytning. 
 
Efter at have tilbragt 6 uger i Lundeborg, skal vi alle tilbage 
til vores ny renoverede lejlighed, en lejlighed der har været 
splittet totalt ad. 
 
Der har været nedbrydningsfolk, flyttefolk, der har været alle 
de typer håndværkere man overhovedet kan komme i tanke 
om – og der har været fotografer og videofolk. 
 
”Hov”, tænker du, ”Hvorfor skal min lejlighed filmes og foto-
graferes?”. Det skal den for at undgå tvister.  
 
Det har desværre vist sig at nogle beboere har påberåbt sig 
mangler og skader, og ved gennemsyn af fotomaterialet er det 
dokumenteret at de ikke er sket i forbindelse med renovering 
af lejligheden. En rigtig kedelig situation! 
 
Til gengæld bliver billederne også brugt til at dokumentere at 
der vitterligt er sket fejl under renovering af lejligheden. 
 
Derfor vil der også fremover, til alles bedste, blive fotograferet 
og videofilmet i lejlighederne efter de er tømt og før renove-
ringen går i gang. 
 
Hvis du har mulighed for det, så gå selv igennem lejligheden 
med et kamera eller video når du har pakket ned – altså in-
den flyttefolkene går i gang. 
 

Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
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Vittigheder 
 
To damer følges hjem efter en våd bytur. Begge skal tisse 
meget, så for ikke at blive opdaget, vælger de at tisse på by-
ens kirkegård. 
Den ene tørrer sig med sine trusser, den anden bruger en 
krans. 
Næste dag mødes damernes ægtemænd. 
Den ene siger: "Jeg tror min kone er mig utro. Hun kom sku 
hjem uden trusser på i går!". 
Hvorpå den anden svarer "Det er værre med min kone. Hun 
kom hjem med en seddel i bagdelen, hvor der stod: TAK FOR 
ALT, HILSEN GUTTERNE FRA ARBEJDET". 
 

To blondiner havde fået et job, og deres første opgave var at 
sætte brædder op på et hus. 
De stod begge oppe på stilladset og slog søm i. 
Den ene undrede sig over måden den anden arbejdede på. 
Hun tog sømmene, kiggede på dem og enten slog hun søm-
met i, eller også kastede hun sømmet over skulderen. 
"Hvorfor smider du nogle af sømmene væk?" Spørger den ene 
blondine. 
Den anden svarer: "Hvis sømmet vender spidsen ind mod 
huset så kan jeg bruge det. Vender spidsen mod mig selv kan 
jeg jo ikke slå det i og så smider jeg det væk." 
Den ene blondine tænkte over det og sagde så: 
"Jeg tror ikke du skal smide de søm væk. Jeg tror de skal 
bruges til den anden side af huset." 
 

"Jeg bliver simpelthen så glad, hver eneste gang jeg ser din 
kone". 
"Hvorfor fanden gør du det?" spurgte den anden mand vredt. 
"Fordi hun ikke er min" svarede manden. 
 

- Manden brokkede sig højlydt til konen: "Øv, hvor er det 
skuffende. Nu har man ventet på dette her hele ugen, og så 
er det overstået på under fire minutter." 
Konen så over på ham med rolige øjne: " Jeg tror, jeg kender 
følelsen." 
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Fællesspisning for enlige med børn 

 

Den sidste tirsdag i måneden 
 

Næste gang er: 
 

Tirsdag den 31. maj 
klokken 17.00 – 19.30 

i Café 13, Kisumparken 2 
 

Menu: 
Stegt flæsk med persillesovs – isdessert 

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

mm. Kom og hyg jer et par timer. 
 

Tilmelding skal ske senest: 
 

torsdag den 26. maj 
til: 

 
Conni Sparlund, tlf.: 50 54 67 82 

Mail: conni@sparlund.dk 
 
 

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: 

 
16. Maj og 30. Maj 

 
 

Lundens kopiservice 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller lig-
nende, er det muligt at benytte afdelingskontorets kopi-

maskine. 
Mandage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00. 

Pris pr. stk. 1 kr. 
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                          AFDELING 157 - Lunden 
___________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

NØDSTILFÆLDE 
 

Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i 
tidsrummet 07:00 – 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til var-
memesteren på telefon 43 73 99 82. Der kan være telefon-
svarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst 
muligt, da den hele tiden bliver aflyttet. 
 

Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, 
weekends og helligdage ringes der direkte til håndværkeren 
på følgende numre: 

 

EL  EL-strøm   36 77 01 41 
VVS  Byernes Varme  36 78 28 30 
Kloak  Abak            70 26 64 66 
Glarmester Bendix   25 12 17 40 
 

Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde!  
 

Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i klo-
ak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for begge toiletter 
(ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brud på vand 
og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i hele 
lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder. 
 

Brug tilkaldeordningen med omtanke!  
Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen på-
virkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes fakturaen 
til den pågældende beboer.  
Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gi-
ves besked til varmemesteren på mail varmemeste-
ren@lundens.net eller telefon 43 73 99 82. 
 

Andre telefonnumre: 
Brøndby Fjernvarme: 43 45 20 60     Brøndby Vandværk: 43 28 24 70 
YouSee TV:  80 80 40 50  Aplus:  69 12 12 12 
DONG EL:  72 10 20 30  Falck:  70 10 20 30 
Glostrup Politi: 43 86 14 48  Abonnementsnummer: 20135190 
 Mobil: 114   
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 – Kabel TV 
  

Fejl på tv-signalerne 
Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, 
så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50 
Mail: tvsupport@yousee.dk  
Døgnet rundt 
 

Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservice 
mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44 
 

Ændring af programpakker 
Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: 
YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C 
Mail: kundeservice@yousee.dk  
Fax: 80 80 40 88 
 
Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax 

 
 

Skandinavisk Vinduespolering 
 

tilbyder professionel vinduespolering i 
Lunden – ring og få et uforpligtende 

tilbud. 
 

v/Anders Christensen 
Tlf.: 29 28 84 01 

skanpol@hotmail.com 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 

 
Weekend udlejning 

Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,- 
Administration: Kr. 350,- 

 
Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00, 
den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30. 
Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, koster 
det yderligere 200,00 kr. i leje. 

 
 
 

Udlejning af lokaler på hverdage: 
  
Leje 12 timer: 500,00 kr. 
Leje 6 timer: 300,00 kr. 
Administration: 300,00 kr. 
Depositum: 500,00 kr. 

 

Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

Udlejning kun til beboere i Lunden 
 
 
 

Udlejning: 
 

Tina Lundquist 
Telefon 40 59 16 73 

 
Træffes hver mandag i selskabslokalerne mellem 

kl. 18:00 og 18:30.  
 
 

Mail: selskabslokalerne@lundens.net 
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Ældre-Caféen 
Daruplund 19 - 21 

(indgang fra altansiden) 
 

Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og 
alle er velkommen. 
 
Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund 
vil deltage i det sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid 
vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke i juni, juli og august 
måned - men de andre dage står lokalerne til fri benyttelse for med-
lemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i lokalerne.” 
 
Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. 
torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er 
der forskellige arrangementer, som der betales ekstra for. Der er gratis 
kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v. 
 
Det månedlige kontingent er kr.: 30,00 
 
Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arran-
gementer i løbet af året, alt afhængig af medlemmernes ønsker. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden: 
Glenda Jensen 
Tlf.: 61 79 26 04 
Mail: afd157cafeen@lundens.net 
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ÅBNINGSTIDER: HVER ONSDAG KL. 15:00 – 18:00 
 
Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornø-
jelige timer. Vi har lokaler med mange sjove og spændende 
genbrugsting. Vi kan også tilbyde reparation af tøj, syning af 
gardiner m.m. 
 

MEN – KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har gang i. 
 
 På gensyn i 
AKTIVITETSKLUBBEN 
Daruplund 5 st. 
ALTANSIDEN 
 
 
 
 

 
 

– SMID IKKE VÆK – 
 

Hvem gemmer på hvad? 
Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 
gryder, potter, pander, legetøj, samt småmøbler. 
 

- -Strikkegarn og stof til syning 
 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 51 97 42 10 
 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 
 

Venlig hilsen 
AKTIVITETSKLUBBEN 

DARUPLUND 5 
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Børnesiden 
Præmierne 

April 2011 
 
Månedens heldige vindere 

blev: 
 

1. præmie / 50 kr. 
Magnus K. Adamsen 
Daruplund 65, 1. th. 

 

2. præmie / 30 kr. 
Carina Wagner 

Daruplund 71, 3. th. 
 

3. præmie / 20 kr. 
Thomas Ehlers 

Daruplund 35, 3. tv. 

Løsning: 
 
 

En sulten hund 
 
 

 

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 

April 2011 
 

Månedens heldige blev: 
 

2 fl. Vin: 
Jes Dambmann 

Resenlund 4, 3. mf. 
 

1 fl. Vin:  
Grethe Pedersen 

Daruplund 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. 
 

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 


