
40. årgang · Nr. 4 · April · 2012 

LUNDEXPRESSEN 
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2660 Brøndby Strand 

 

 

 
skaber rum for liv 



 

 

oråret er på vej ingen tvivl om det mere, selvom det 

pludseligt er blevet lidt koldere. Så er det jo dejligt,  

så lyst det er blevet, og at nogle buske allerede er 

sprunget ud. 

 

I dag fjernede håndværkerne plastikken fra vores vinduer – 

dejligt – det strømmer ind med lys. Altanen er ved at være 

klar. Det er blevet en dejlig lejlighed, og vi er meget glade for 

den, den fremstår rigtig fin, uden nævneværdige fejl! 

 

 

Denne gang er der opgaver med i bladet. 

 

 

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. 

 

Løsninger og indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes 

på mail til denne adresse: 

 

redaktionen@lundens.net 

 

  Med venlig hilsen 

 Lilian 

 

 

 

 

Næste deadline er mandag d. 30. april 2012 

 



 

Tommy’s klumme 

 

Ingen klumme uden at 

komme ind på renoveringen, 

Og det gør jeg med glæde, for 

det går rigtig godt! Går det mon 

”fantastisk”? Jeg tror jeg venter 

lidt endnu med det prædikat, 

selvom jeg mange steder fra får 

fine tilbagemeldinger.  

I har for nogle dage siden 

modtaget Lundeavisen, her har 

Annette Dybvad et skønt indlæg 

om hvordan hun har oplevet hele 

renoveringsforløbet. Dem kunne vi præsentere mange af, et 

dejligt bevis på at vi er langt fra de første blokkes 

skrækhistorier. Der er stadig bump på vejen, men det er 

solstrålehistorierne, der har en overlegen føring. 

 

Afdelingskontoret ligner en slagmark! Sammenlægningen af 

varmemester- og afdelingskontoret suger tid og kræfter. Vi 

har i bestyrelsen undervurderet hvor meget der kan samles 

sammen over en årrække. Selv om vi er et par stykker der har 

været igennem genhusning, så bær over med at vi ikke er 

oppe på 100 %, når I kommer og hilser på i kontortiden, vi 

holder nemlig åbent på trods af roderiet. Vi ved ikke hvornår 

vi er klar igen, men der går givetvis nogle uger endnu. 

 

Kulturweekenden er den helt store begivenhed i Brøndby 

Strand. Som bekendt er det Sweethearts, der er hovednavnet 

i det store telt lørdag aften, hvor Afdelingernes Fest bliver 

fyret af. Her vil også Michael Andersen optræde med sin 

guitar. Det koster et symbolsk beløb at komme ind, hvis man 

ikke har deltaget i spisningen forinden. Hiv fat i dine naboer, 

lad os se rigtig mange af Lundens beboere til denne fest!  



Og selvfølgelig også til alle de rigtig mange andre 

arrangementer, der løber af stabelen i denne festlige weekend, 

den 8. – 10. juni. 

 

Jeg har forårsfornemmelser, og den skal ikke misforstås, 

men vi går mod den tid hvor alt bliver lyst, grønt og solrigt. 

Den ene blok efter den anden bliver forvandlet fra en grå 

ælling til en smuk svane, og bagefter bliver stisystemer lagt 

ud og bede beplantet. Det er en forunderlig forvandling der 

sker for øjnene af os, man kan ikke andet end at nyde denne 

forvandling! 

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 

 

 

 



 

 



 
 



Læserbrev 

 
Fester – Rygning 
Nu nærmer vi os heldigvis den varmere tid igen med alle de fordele, 
som det medfører. Der er dog også nogle ulemper forbundet med den 
varmere tid, bl.a. nattestøj fra altanerne. 
Det er jo blevet meget moderne, at forbyde rygning inden døre, hvorfor 
rygere er henvist til at nyde deres cigaretter udenfor, og her i 
bebyggelsen foregår det vel ret naturligt på altanerne, hvilket i 

dagligdagen ikke er noget problem. 
Problemerne opstår, når der holdes fester. Efterhånden som festaftenen 
skrider frem, bliver folk mere løsslupne og dermed mere støjende. 
Rygerne skal ud på altanen og ikke rygerne, ja, de skal jo da med, for 
det er jo ofte hos rygerne, der er den bedste stemning. Så i løbet af 
aftenen, natten er de fleste af festdeltagerne forsamlet på altanen. 
Ingen tvivl om, at det er hyggeligt og sjovt for deltagerne, det kan 
tydeligt høres for de omkringboende, der mange nætter får ødelagt 
deres nattesøvn. 
Så sent som natten til i dag, d. 170312, fik vi vores nattesøvn ødelagt 

af højtråbende festdeltagere, der opholdt sig på altan og åbenbart 
syntes, at alle skulle tage del i deres hyggestund. 
Jeg har ikke noget imod rygere, (ryger selv), jeg har ikke noget imod, 
at folk har det sjovt og fester, men jeg har faktisk noget imod, at man 
inviterer folk til fest og så henviser dem til at stå udenfor uden at 
tænke på, at  der bor en del mennesker  i området, som mere eller 
mindre får ødelagt deres nattesøvn. 
 
Prøv dog at vise hensyn til naboerne.  

Jeg har 3 løsningsmodeller: 

1. Lad være med at holde fest. 

2. Lad være med at invitere rygere, da de jo tilsyneladende ikke er 

velkomne. 

3. Indret et værelse, hvor rygerne kan opholde sig, således, at 

omkringboende kan sove i fred, i hvert fald efter midnat. 

 
Med håbet om en god sommer for alle. 

Kjeld Kracht, D49. 

 

 

 



Beboerkoordinatoren, april 2012 

Vi har varslet blok 11 til udflytning af lejligheden. Daruplund 

55 den 17. juni, Daruplund 57 den 1. juli og Daruplund 59 den 

15. juli 2012. 

 

Udflytningsterminer. Genhusningsperioden er 7 uger i 

pavillonerne. Her er udflytningsdagene for blokkene 12, 13 og 

14: 

Daruplund 63: 5. august 2012 - Daruplund 61: 19. august 

2012 - Daruplund 67: 2. september 2012 - Daruplund 71: 23. 

september 2012 - Daruplund 65: 7. oktober 2012 og 

Daruplund 69:21. oktober 2012. 

Daruplund 69 flytter som den sidste opgang tilbage til 

lejligheden lørdag den 8. december 2012. 

 

Blokmødet for blok 14 er flyttet 2 uger til torsdag den 16. 

august 2012. Årsagen er sommerferie. 

 

Der er foretaget trinlydsmålinger i Daruplund 43 ved 

udflytning og umiddelbart før indflytning foretages målinger på 

nye gulve. Målinger er til brug for SBI, så man kan se 

forskellen støjen med gamle og nye gulve. 

 

Vi har tidligere offentliggjort tidsplanen for udflytning og 

hjemflytning af lejlighederne i ”Lundeavisen”. Disse tidsplaner 

holder stadigvæk. 

 

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


Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 

bestyrelsesmøde 3/2012 
Tirsdag den 6. marts 2012. 

 
 

Til stede:  Tommy Rex Mortensen, Lilian Andersen, Søren 

Jensen, Jørgen Windfeld Jensen, Verner Pedersen, 

Birthe Ketterle og Anders Jespersen. 

Afbud: Mogens Nielsen. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

 

2.1. Nyt varmemesterkontor. 

Arbejdet med at få sammenlagt Afdelingskontor og 

Varmemesterkontor er igangsat. Der foreligger et stort 

oprydnings- og arkiveringsarbejde. Birthe, Lilian, Verner og 

Jørgen finder nogle tidspunkter, hvor de kan mødes for 

oprydning. 

 

2.2. Parabol: Det er ikke muligt at opsætte et centralt parabol 

anlæg, og fordele signalet til de beboere der ønsker det. Det 

indebærer at der skal opsættes en parabolmast i den blok, 

hvor en beboer ønsker at få opsat sin parabol. Selve masten 

opsættes via driftsbudgettet. Parabol mm. betales af 

pågældende beboer. Husordenens regler omkring dette skal 

selvfølgelig følges. 

 

2.3. Fugt/skimmelsvamp i sikringsrum. 

Rummene er tømt for alt, og alt træværk er fjernet. Der følges 

op med Mogens omkring skimmelsvamp. 

 

2.4. Kontorvagtskemaer. Skemaerne sendes til Tommy, inden 

vagten går hjem. 



 

2.5. Komfur udvalget: Det er Lilian og Tommy sammen med 5 

beboere: 

Annette Majgaard D33, Jørn Gram D65, Kirsten Oreskov D23, 

Ludvig Blomberg D35, Ulla Thøgersen D5. 

 

2.6. Omlægning af Parkeringspladser. Verner og Jørgen 

kontakter kommunen. 

Vi sender en meddelelse til Landskabsarkitekten om at plante 

de nye træer længere inde på det grønne areal a.h.t. nedfald 

på de parkerede biler. 

 

3. Renovering. 

3.1. Kompensationssag. 

Organisationsbestyrelsen havde indkaldt beboerne fra blok 1, 

15 og 16 til møde den 29. februar, hvor afdelings- og 

organisationsbestyrelsens samarbejde med Lejerbo om at 

skaffe kompensation til de pågældende beboere blev fremlagt. 

Beboerne er blevet tilbudt 6.000 kr. pr. lejemål i 

huslejenedsættelse. Tilbuddet kan fravælges. Finansieres via 

byggesagen. 

 

4. Kontorvagter/akuttelefon. 

4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra vagterne den 6. 

februar (Tommy) og 

Den 20. februar (Birthe). 

 

5. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. 

5.1 Udvalg. Besættelse af poster. 

Anders Jespersen er ny kasserer efter Preben, og også ny WEB 

redaktør. Jørgen overtager design, layout og foto på 

Lundexpressen. Lilian har som redaktør det endelige ansvar, 

og trykker i øvrigt bladet. De øvrige poster blev uddelt. 

Oversigtsskema vil blive udført. 

 

6. Møder, referater og meddelelser. 

6.1. De 9 møde den 9. februar blev taget til efterretning. 

6.2. De 9. Regnskab Kulturweekend 2011 forelå. 



6.3 Organisationsbestyrelsesmøde den 21. februar 2012. 

Referat toges til efterretning. 

6.4. Lejerbo. Referat af Hovedbestyrelsesmøde i januar toges 

til efterretning. 

 

7. Regnskab. 

Intet. 

 

8. Varmemestersager. 

8.1. Huslejekonsekvenser efter renovering blev forevist, det er 

stadig et arbejdsdokument. Kommer i Lundexpressen, så snart 

alt er en realitet. 

 

9. Klager (fortrolige) 

9.1 Klage over cykler m.m. i opgang. 

Der skal være mindst 2 underskrifter på en sådan klage. 

Klageren er tilskrevet herom. 

 

10. Ansøgninger. 

Intet. 

 

11. Diverse 

Altanudstyr: Breve udsendes snarest til de renoverede blokke. 

De allerede bestilte beslag m.m. bibeholdes. 

 

 

 Refereret ved Birthe Ketterle 

 

 

 

 



Opslagstavlen 

Reserve bedsteforældre søges. 

  

Hej... 

Vi er en familie her i Lunden med 3 dejlige tøser, på 

henholdsvis snart 8 år, lige blevet 3 år og en  lille mus på 2 år 

til juli. Vi mangler desperat nogle reserve bedsteforældre der 

måske selv ingen børnebørn har og har lysten og overskudet 

til at passe vores prinsesser, enkelt vis ved sygdom eller 

fælles når mor og far trænger til at få lov til at være 

kærester... 

Vi er desværre i den situation at med fast fuldtids arbejde og 

ingen tæt ved boende forældre er det svært at få hverdagen til 

at fungere ved sygdom o.s.v... 

  

Vi er en sammenbragt familie, med hver vores barn på 8 år, 

hvilket vil sige at hver anden weekend har vi min kærestes 

søn, som er lige så fantastisk som tøserne... Og så vores 2 

fælles små pige, selvom hvis du spørger vores 3 årige så er 

hun en stor pige... 

  

Det er nogle frække, livlige og super skønne børn, der ELSKER 

at være ude og som kræver lidt tid at komme ind på livet af, 

så der skal selvfølgelig være en tilvendnings periode hvor I har 

mulighed for at fortryde hvis I skulle syntes at det er for stor 

en mundfuld med 3 (2/4) børn...  

  

VI er forhåbningsfulde, håber der er nogen der er friske til at 

påtage sig opgaven og være den/dem er kan nyde, hygge og 

værne om vores børn... 

  

Hvis I er interesseret eller har nogle spørgsmål, så ring 

endelig, enten til Far Martin 42946969 eller mor Annie 

22882398... 

  

Venlig Hilsen                                    Annie Revsbech 

  



 

AKTIVITETSKLUBBEN søger hækleopskrifter på tasker bælter 

m.m. der er lavet 

af dåsedimser/dåseringe Vi bliver meget glade hvis der er 

nogle der vil hjælpe os. Ring på mobil 51974210 eller mail 

put@lundens.net 

 

________________________________________________ 

 

Nye og gamle fotografer søges! 

 

Har du lyst til at dele din viden og erfaring, eller vil du gerne 

lære lidt mere? 

 

Så er det en god ide at være med til at starte en fotoklub her i 

Lunden.  

 

Send en mail til joje@lundens.net   

 

Mvh. 

Jørgen Jensen 

D 49  

 

__________________________________________________ 

 

 

Her kan du få sat dine opslag ind. Aflever opslaget på 

afdelingskontoret, eller send det til: redaktionen@lundens.net 

 

 

https://post.danskkabeltv.dk/src/compose.php?send_to=put%40lundens.net
mailto:joje@lundens.net
mailto:redaktionen@lundens.net


 

 

 

 

_________________________________ 
 

 
Generel info 
 

Vaskeriets åbningstider 
 

Mandag - fredag:  

Kl. 07:00 – 22:00 

 

Lørdag, søndag og helligdage 

Kl. 07:00 – 17:00 

 

http://www.google.dk/imgres?q=laundry&hl=da&newwindow=1&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=R4H7IXqLzFYLfM:&imgrefurl=http://bitemefriday.blogspot.com/2010/09/wednesday-ct-scan-and-dirty-laundry.html&docid=kwWUPFaANAhksM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_1Sx3hM8TS8A/TIA-TCHb5NI/AAAAAAAAAGY/KA8cfc6YVh8/s1600/laundry11.jpg&w=296&h=405&ei=Ld_9TvWGEoPfsgb1hcWUCw&zoom=1


 

Bore- og 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. 

 

Vis hensyn over for din nabo! 

_______________________________________ 
 

Ved fraflytning af lejemål 
 

Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan, såfremt dette 

ønskes, deltage i forbindelse med syn af lejligheden. 

 

Henvendelse til Afdelingsbestyrelsen, se bagsiden. 

 

Hjertestarter 
findes i  D17 og 

D41, på altansiden, 

ved hovedstien.  

De er opsat i 

aflåste skabe. Man 

skal bruge sin 

Salto brik for at 

komme til dem. 

Vær ikke nervøs for at bruge en hjertestarter, den kan ikke 

fejlbetjenes. Man bliver ledt gennem processen af en 

elektronisk stemme, der også tjekker at man gør det rigtige. 



 

 

 

 
Hold opgangene pæne!  
 

Cykler, barnevogne og klapvogne 

m.m. må ikke anbringes i 

indgangspartier og i opgange. 

 

Det er ikke tilladt beboerne at sætte 

deres fodtøj og andet uden for 

lejemålets hoveddør. 

 

Fjern gamle reklamer og opslag. 

 

Rygning er ikke tilladt i opgangene. 

 

Der skal så lidt til, at det er en fornøjelse at komme hjem. 

 

 

 

 

 

Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 

 

 

 

 

 

Kontortid:    Telefontid: 

Mandag – torsdag:   Telefon: 70 12 13 10 

Kl. 10:00 – 15:00   Mandag – torsdag: 

10:00 – 15:00 

Fredag 10:00 – 12:00 



Voksenopgave 

 

 

Kun for beboere i Lunden 

 

 
 

Navn:                                    Adresse: 

____________________        ________________________ 

 

Kan du løse denne opgave rigtigt,  

er du med i lodtrækningen om:  

1. præmie: 2 flasker vin og  

2. præmie: 1 flaske vin.  

Løsningen afleveres på kontoret, Daruplund 29  



Børneopgave 

 

 

Kun for Lundens børn under 15 år. 

 

 

 
 

 

Navn:                                    Adresse: 

____________________        ________________________ 

 

 

Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen 

om:  

1. præmie: 100 kr., 2. præmie: 60 kr. og 3. præmie 40 kr.  

Løsningen afleveres på kontoret, Daruplund 29 

 



 

 

Via huslejen betaler vi for YouSee’s grundpakke. Det er muligt 

at opdatere med andre pakker, det skal man selv sørge for. 

 

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  

 

Regninger 

Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regnings-

service 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. 

  



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  



Lundens Klubber 

 

Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og 

med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her 

nogle af dem, og opfordrer andre klubledere til at gøre 

opmærksom på deres klub. Klubberne er til for beboernes 

skyld, og har dermed et socialt ansvar i Lunden. 

 

 

 

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 osv. Har du ikke selv 

værktøjet, kan vi måske 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: 43 73 81 09. 

 

Venlig hilsen 

Gør Det Selv-klubben 

Daruplund 45 

 

 

  



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 vel-kommen. 

 

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 medlemmerne. ”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 30,00 kr. 

 

Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse 

andre arrangementer 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  



Aktivitetsklubben 
 

 

 

Åbningstid er hver onsdag kl. 15:00 – 18:00 

 

Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle 

fornøjelige 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. 

 

– SMID IKKE VÆK – 

Hvem gemmer på hvad? 

Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, 

gryder, potter, pander, legetøj, småmøbler, strikkegarn og 

stof til syning. 

 

RING TIL ULLA PÅ TLF.: 51 97 42 10 

SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE 

 

På gensyn i 

AKTIVITETSKLUBBEN 

Daruplund 5 st. 

Altansiden 
 

  



Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 
 

Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden. 

Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som 

følger: 

 

Weekend udlejning:  

Leje: 1000,- kr. 

Depositum: 500,- kr. 

Administration: 350,- kr. 

 

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 

 

Det er Tina Lundquist der står for udlejningen og Tina træffes 

på telefon 40 59 16 73. 

 

Tina er også til stede hver mandag i selskabslokalerne mellem 

kl. 18:00 og 18:30, hvor man er velkommen til at se dem. 

 

Ønsker du at sende en mail er adressen: 

selskabslokalerne@lundens.net  

http://www.google.dk/imgres?q=party&hl=da&newwindow=1&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XJXKxrBUZw9ACM:&imgrefurl=http://www.sodahead.com/fun/whats-your-party-girl-name/question-2083215/&docid=Xkm2JEigaRjI1M&imgurl=http://www.cartoonclipartworld.com/freepartyclipart/images/71006_500.gif&w=500&h=500&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zoom=1
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Lundens kopiservice 
 

Har du brug for at få taget fotokopier af sange eller  

lignende, er det muligt at benytte afdelingskontorets 

kopimaskine, en professionel maskine der laver meget flotte 

kopier. Selvfølgelig   i farver! 
 

Kig ind til kontorvagten, mandage i lige uger mellem kl. 18:00  

og 19:00. Pris pr. stk. 1 kr. 

 

 

LUNDENS PC SERVICE  

DU KAN PÅ AFDELINGSKONTORET LÅNE EN PC TIL AT 

SURFE RUNDT PÅ NETTET. DET KAN VÆRE, AT DU 

SKAL KIGGE EFTER INFORMATION PÅ RENOVERINGENS 

HJEMMESIDE, ELLER DU SKAL MÅSKE PRINTE EN SIDE 

FRA INTERNETTET?  

KIG IND I KONTORETS ÅBNINGSTID, KL. 18 – 19 I 

LIGE UGER. 

____________________________________________ 
 

 

http://www.google.dk/imgres?q=computer&hl=da&newwindow=1&rlz=1G1GGLQ_DADK377&biw=1600&bih=714&tbm=isch&tbnid=IxqR239VKUbl0M:&imgrefurl=http://krishnaworldwide.blogspot.com/2010/03/computerboon-or-curse.html&docid=MiqpnYxcLw055M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_DggqygQDzFg/S720rJsJUgI/AAAAAAAAABw/3DTZm8omCbE/s1600/computers+1.jpg&w=500&h=500&ei=NyICT4yxAs3FtAaNmoS_Cw&zoom=1


  



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 telefonsvarer, 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 

kloak/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 

fakturaen 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: 

 

Hjertestarter: D17 og D41, altansiden, hovedstien.    
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