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RESENLUND OG DARUPLUND 
2660 Brøndby Strand 

 

 

 

skaber rum for liv 



 

esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det 

beklager vi. 

 

Renoveringen har taget fart og det bliver rigtigt flot. I 

slutningen af året skulle det være færdigt. Det er vi alle nok 

rigtig glade for. 

 

 

Den 8., 9. og 10. juni er der Kulturweekend. Det betyder 

masser af underholdning, boder, musik, mad og drikke. Se 

yderligere inde i bladet. 

 

 

Tak for jeres indlæg/annoncer. Desværre har det ikke været 

muligt denne gang at sætte opgaver i Lundexpressen. Men 

god læselyst alligevel. 

 

 

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. 

 

 

Indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes på mail til 

denne adresse: 

 

redaktionen@lundens.net 

 

  Med venlig hilsen 

 Lilian 

Næste deadline er søndag d. 3. juni 2012 

 



Tommy’s klumme 

”Man har svært at bevare 

pessimismen, ikke sandt?” 

Jeg stillede spørgsmålet til en nabo 

forleden, der stod og kiggede på de 

nye flotte bede, som 

anlægsgartnerne havde lavet de 

sidste dage. Denne nabo har jeg haft 

flere samtaler med omkring 

renoveringen, og ikke altid lige 

lystige, men efterhånden som den 

sidste finish bliver udført rundt om de 

renoverede blokke, er det svært at skjule begejstringen. Han 

ville dog ikke helt give sig og brummede lidt om nedtrådt 

græs, men overgive sig - det kommer han til, er jeg sikker på. 

Vi er mange tilfredsere i Lunden, og der kommer hele tiden 

flere til. Jeg gentager endnu en gang: Vi får Brøndbys bedste 

og flotteste beboelse! 

 

Hvis der er nogen, der har lyst til at gå en tur for at studere de 

store fremskridt, så tag en tur ned i Resenlund hjørnet. Kig på 

husene, kig på omgivelserne, og tag helt specielt et kig bag 

blok 1. Her er et rigtig godt eksempel på de flotte gårdmiljøer, 

der bliver for beboerne! 

 

Kulturweekend og Afdelingernes fest nærmer sig! 

8., 9. og 10. juni er weekenden hvor Kulturweekenden løber af 

stabelen. Der vil være masser af underholdning, boder, 

musik, mad, drikke – og forhåbentlig lige så godt vejr som 

sidste år. Lørdag aften er der Afdelingernes fest i det store 

telt, se opslag i bladet. Vi håber at rigtig mange fra Lunden vil 

deltage. 

 

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 



Læserbrev 

Renovering igen, igen. 

 

Så er tiden, hvor det blev vores tur. Tanken har jo hele tiden 

ligget og luret--men man har skudt den væk-og måske inders 

inde , håbet på at der ville dukke et alternativ løsning op. Det 

gjorder der så ikke. 

Guder skal vide, vi har flyttet mange gange, og mener derfor 

at have en vis erfaring . 

Men aldrig har noget været så besværligt som dette, samt så 

opslidende at det koster sgu mere for ens helbred en at ryge 

og drikke i mange år. 

Hvorfor skal det hele være så vanskeligt. 

Jeg ved at man igennem snart 10  år --på en eller andet måde 

har været arbejdet på, at dette skulle være så godt som 

muligt--men meget er sket på de 10 år--og den oprindelige 

plan, er sgu ikke den der udføres i dag. 

En tinge er sikkert--man har overhovedet ikke taget det der 

ligner hensyn til de mennesker der ikke er væk fra 

bebyggelsen hver dag  i form af arbejde, skole, etc, etc. 

Man er åbenbart ikke klar over at det er denne gruppe man 

har ladt i stikken, der er den mest sårbare---tankevækkende. 

 

Larm fra morgen til aften--mere end vanligt---ikke til at gå en 

tur uden man skal have vasket fodtøj, hund, etc etc--fordi der 

er så møg beskidt over alt. 

Det flyder med lort og affald over alt--både på vejen samt inde 

på området. 

Det er så dårligt planlagt--at jeg ikke ønsker for nogen jeg 

kender de skal igennem det. Hvad er så alternativet. 

 

Man kunne måske havde sendt os i container noget før--

dermed mener jeg ikke man skal gå rundt og sige du er ung--

du bliver, du er gammel du flytter--nok på mere almen basis. 

Jeg kunne blive ved--men en ting burde man nok tænke på. 

ÆLDRE MENNESKER TÅLER IKKE DET SAMME SON UNGE--hvis 



det er så svært--så kan I da tænke på en bil--det kan selv 

mænd forholde sig til. 

En ting er sikkert --det er fejlslaget--selv om jeg ved mange 

har brugt tid på det så mangler der fandeme meget i at det er 

gennemtænkt. 

Jeg fornemmer den ene arm ikke ved hvad den anden laver--

samt det der hedder hensyntagende totalt er overset.. 

 

Connie Kracht 

D 49. 

 

PS. Men det hele drejer sig om kroner og øre--slet ikke 

hvordan mennesket har det--og nej det er der jo sådan set 

ikke noget nyt i. 

Er det ikke Lejerbo--der har sloganet--Mennesket i centrum--, 

hvis jeg husker rigtigt, kan de da roligt lave det om til--Vi 

tager ikke hensyn til mennesker. 

 

__________________________________________________ 

 

Hej Conni, 

 

Hvis du tager en gammel bil, skifter gulvet ud, alle rørføringer, 

alle vinduer, ny beklædning, ny dør, nyt el-system, nyt 

varmesystem, forlænger taget, nye paneler, nye rammer om 

dørene, ny elektronisk låsesystem, ny belægning hvor bilen 

står og får lavet beplantning rundt om bilen, er jeg også sikker 

på at det vil larme og svine. Bagefter står bilen som ny, det vil 

du sikkert være glad for. 

 

Vi er mange, unge som gamle, der er kommet helskindet 

igennem renoveringen, og nu kan nyde synet af vores nye 

flotte huse, både indvendigt og udvendigt. 

 

Hilsen 

Tommy Rex Mortensen, 54½ år 

Afdelingsformand 

__________________________________________________ 



 
Til Lundeexpressen 

 

Efter vores generalforsamling, hvor jeg personligt blev beskyldt for at 
forsøge at skabe rygter i Lunden og måden det blev gjort på, både til mig 

selv og andre personer var ikke ok . 
Hvis jeg ville skabe rygter ville jeg nok ikke gøre det på en 

generalforsamling, hvor alle Lundens beboer er inviteret. 
Men nu ved vi at de personer der laver vores gangstier var fejlinformeret 

og der ikke sker nogen ændring på det punkt. 
 

Ang. mit sidste indlæg i Juni sidste År:  
 

Først vil jeg undskylde over for Lundens beboer at mit indlæg var skyld i 

ekstra udgifter til et særnummer. 
 

Ang. Min sms som var den sidste af flere til Formanden.  
Hvis Formanden har forstået den som værende racistisk har jeg et 

problem, da jeg har mange venner af anden etnisk baggrund og en 
kæreste fra Thailand så det beklager jeg. 

 
Den sidste container stod der i næsten 3 uger indtil de var færdige, så det 

er vel rimelig tid. 
 

Min P-bøde skulle jeg naturligvis ikke betale da vi ikke var varslet som det 
skulle. 

 
Jeg fandt samtidig ud af at folk som ikke bor i Lunden må skrive i bladet, 

dette er helt fint med mig jeg savnede dog udtagelser fra de andre 

personer som jeg også omtalte i indlæg. 
  

Jeg er utrolig glad for at de fleste ting er blevet rettet undervejs så andre 
beboer ikke skal opleve det samme som os, men vi er flere lejemål som 

stadig må slås med MTH for at få lavet vores ting (ca 1år efter), ting som 
de er skyld i ikke er ok, hvis man spøger dem om hvorfor de ikke vil lave 

det svare de bare ”det vil vi ikke” ingen begrundelse, hvis man beder dem 
om en igen, samme svar. 

Jeg er ved at få lavet en hjemmeside omkring MTH´s håndtering  af 
renoveringen. 

Hvis der er andre der har billeder eller andet som de gerne vil have med så 
send det til mig på dambmann@hotmail.com 

 
M.V.H 

 

Jes Dambmann 
                                                                                           Resenlund 4  

 
   

 



 
 



 
 
 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 

bestyrelsesmøde 4/2012 

Tirsdag den 10. april 2012. 
 
 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen, Jørgen W.     

Jensen, Anders Jespersen, Verner Pedersen, Mogens 

Nielsen og Birthe Ketterle. 

Afbud: Lilian Andersen. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1 Nyt Afdelings/Varmemesterkontor. 

Arbejdet med at få sammenlagt Afdelingskontor og 

Varmemesterkontor er igangsat. 

Malerarbejdet næsten færdig. Nye kontormøbler på vej. 

1. Kontor (indgang): Reception med skranke. 

2. Kontor: Skriveborde til varmemester, kontordame og 

Lokalinspektør. 

3. Rum: Afdelingsbestyrelse, køkken og IT-lokale. 

4. Mødelokale. 

 

2.2. Skimmelsvamp i sikringsrum, tiltag? 

Tommy skriver til Lejerbo for at få klarhed over problemet. 

 

2.3. Komfurudvalg. 

Udvalget består af: Annette Majgaard, Ulla Thøgersen, Jørn 

Gramm, Ludvig Blomberg, Kirsten Oreskov, Lilian Andersen og 

Tommy Rex Mortensen. 

Der er henlagt ca. 5.000 kr. pr. lejemål. Dette indebærer 

komfur, tilslutning og bortskaffelse af det gamle komfur. 



Nøgleordene for levering er stabilitet og leverancesikkerhed for 

så stor en ordre. Der var forskellige behov, der blev 

opsummeret, såsom, hvid eller stål, induktion eller 

keramikplader. Der ønskes stort ovnrum. Indbygningsovne 

vandt ikke det store gehør. Ekstratilbehør som ur, 

stegetermometer m.m. er afhængigt af prisniveau. Der følges 

op på ønskerne. 

Problemstillingen omkring råderetskøkkener, der har været 

med i ”opsparingen” over huslejen blev vendt. Afklares 

sammen med, hvem der har fået nyt komfur, f.eks. inden for 

de sidste 2 år, og derfor ikke ønsker nyt igen ved næste møde 

den 17. april. 

Der kan f.eks. arrangeres tur til Elgiganten for at få et overblik 

over, hvilke modeller, der findes på markedet. 

 

2.4. Omlægning af parkeringspladser. 

Intet nyt. 

Der bookes møde med vejingeniør. 

 

3. Renovering. 

3.1. Lejemål i blok 2 ønsker huslejenedsættelse pga. af 

forskellige skader ved renoveringen. 

Tommy har kontaktet diverse instanser for at få afhjulpet 

skaderne, og beboerne har fået brev fra Lejerbo, hvor de 

omtalte gener beklages, men der gives afslag på 

huslejekompensation. 

 

Anders har fået persiennebeslag med hjem til afprøvning. 

 

4. Kontorvagter. 

4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 5. og 19. 

marts fra hhv. Lilian og Tommy. 

 

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

5.1. Tommy laver en opfølgning på klubberne og deres 

aktiviteter.  

 

6. Møder, referater og meddelelser. 



6.1. Referat af de 9–møde den 9. marts 2012 blev taget til 

efterretning. 

6.2. Referat af Styregruppens møde vedr. ”Herfra og videre” 

blev taget til efterretning. 

 

7. Regnskab. 

Intet. 

 

8. Varmemestersager. 

8.1. Vaskeriets priser. 

På grund af at vaskeriet kører med stort underskud, må vi 

sætte priserne op. 

Forvask sættes op med 1 kr., og alle andre priser sættes op 

med 2 kr. 

 

8.2. Indbrud og hærværk i pulterrum i blok 6.  

Politiet blev tilkaldt. Brev er gået videre til Lejerbo. 

 

8.3. Lejerbo Brøndby. Serverproblemer. 

On line test virker. 

 

9. Klager (fortrolige) 

 

10. Ansøgninger. 

Intet. 

 

11. Diverse 

Intet. 

 

 Refereret ved Birthe Ketterle  

 

 
 

 



 
 



Opslagstavlen 

 

Cykler sælges! 

 Ungerne er blevet store, så vi har nogle børnecykler til salg. 

2 blå SCO Funky, 200 kr. stk. 

1 grå Mustang, 150 kr. 

  

Alle med låse, lige til at sætte sig op på og køre. Står ikke som 
nye, men er bestemt pæne. 

Kom og få en uforpligtende prøvetur  

  

Henvendelse til Tommy Rex Mortensen på mail: 
mail@tommymortensen.dk eller mobil 20 12 43 54 

 

          

 

________________________________________________ 

 

 

 

mailto:mail@tommymortensen.dk


 

 

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

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

 
__________________________________________________ 

 
 

 
 

 
________________________________________________ 

mailto:redaktionen@lundens.net


Generel info 
________________________________________________ 

 

Pr. 1. juni 2012 er vaskeriets priser 
som følger: 
 

Forvask     3 kr. 

Maskine 6 kg.  15 kr. 

Maskine 10 kg.  20 kr. 

Tørretumbler    8 kr. pr. 10 min. 

Strygerulle  10 kr. pr. 25 min. 

Centrifuge  Gratis 

 
 

Normale åbningstider: 
Mandag – fredag  7:00 – 22:00 

Lørdag, søn- og helligdage 7:00 – 17:00 
 
 

Vaskeriet er lukket følgende dage: 
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag 

Nytårsaftensdag, 1. januar 

Påskedag, 2. Påskedag 

2. pinsedag 

 

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! 

 

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


 
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 

 

________________________________________________ 

 

 



Savner du din cykel! 

 ________________________________________________ 

 

  …..står den måske stadig i Lundeborg 

 

     

     
    

 

________________________________________________ 

 

De heldige vindere af børneopgaven er: 

 

 100 kr.:  Marcus Christensen, D. 35, 2.tv 

 60 kr.:    Zafira Wigh, D. 3, 1.tv 

 40 kr.:    Philippa Persson, D. 3, 1.tv 

 

De heldige vindere af voksenopgaven er: 

 

 2 flasker vin: Jeanette Due, D. 59, 2.tv 

 1 flaske vin:   Ulla Thøgersen, D. 5, 2.th 

 

Stort tillykke til de heldige vindere! 
Præmierne kan afhentes på afdelingskontoret i åbningstiden, mandag i lige uger, 

mellem kl. 18 – 19. 
Præmierne skal være afhentet inden 1½ måned. 



 

Rejsegilde i Lunden, Lejerbo afd. 157-0     d. 26.04.12 

 

 

 

 



 

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
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=CgLZqIc8iJfdAM:&imgrefurl=http://www.whynotgif.com/category/party/creation-date&docid=AOGhT3w_UA-MnM&imgurl=http://img.whynotgif.com/party/party-15.gif&w=300&h=308&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zoom=1


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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