


 

Redaktørens side 
 

 

Efteråret kom faktisk fra den ene dag til 

den anden. Vi har da fået en del regn, 

men der er mange smukke farver nu 

hvis I går en tur i den nærmeste omegn. 

 

Jørgen tager nogle rigtig gode billeder, og vi har altid et par 

stykker af dem med i bladet. 

 

Nu kan det ikke vare så længe før vores lokalinspektør, 

varmemester, Helle og øvrige blå mænd kan rykke ind i 

Daruplund 29. Vi glæder os alle til, at der bliver orden igen på 

kontorerne. Også til glæde for vores beboere, der jo får 

nemmere ved at komme til varmemesterkontoret. I øvrigt er 

der blev niveaufri indgang til os. 

 

Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med 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 

 Lilian 

 
Næste deadline: 

Lørdag, den 27. oktober 2012 

 
Dramatisk forside foto og fotos side 6, 16: Jørgen Jensen  



Hærværk! 
Vi har haft nogle voldsomme 

episoder i Lunden her i 

september. Natteravnenes lokaler 

har haft flere indbrud, og ikke 

mindst ildspåsættelsen af en bil 

var voldsomt, hvilket Jørgen 

Jensens forsidefoto tydeligt 

illustrerer. 

 

Det er vi ikke vant til, og mange 

er blevet forskrækkede. Jeg tror 

dog ikke at det er en tendens, 

men et sammenfald. Vi undgår 

ikke, at der ind i mellem sker 

mere eller mindre voldsomme 

ting i Lunden, og hvad det angår 

indbruddene hos Natteravnene er 

det tilsyneladende den samme gruppe af unge mennesker, der 

har udnyttet at blokken er forladt grundet renoveringen. 

Bilbranden handler, så vidt jeg er fortalt, om en beboer som 

har de forkerte venner, så at sige. 

 

Vi vil fra bestyrelsens side følge op på denne og eventuelt 

kommende hændelser af denne karakter, og tage de fornødne 

tiltag.  

 

 

Har du en redaktør i maven? 
Lundexpressen redaktør er Lilian Andersen der sammen med 

undertegnede former bladet. Det er altså 

bestyrelsesmedlemmer der på den måde kommer til at sidde i 

en dobbeltrolle, når der er beboere der kommer med kritik. 

Det er ikke holdbart, og det er faktisk sådan, at det er 

beboerne, der skal lave bladet, og så sørger bestyrelsen for 

tryk og uddeling. 

 



På sidste afdelingsmøde mente Gunnar Jensen at bladet lige 

så godt kunne hedde Rexpressen, med slet skjult henvisning 

til mit mellemnavn. Nu har Kjeld Kracht kommet med samme 

forslag. Det er da lidt sjovt, men… 

 

Det er faktisk sådan, at på bestyrelsesmødet i starten af 

september, blev bestyrelsen enige om, at vi kun vil holde 

Lundexpressen i luften indtil næste afdelingsmøde, hvor der 

skal vælges en beboer til at varetage redaktørrollen, det er 

ikke en opgave for bestyrelsen. 

 

Og så ligger den lige til højrebenet: Er man utilfreds med 

indholdet, må det være fordi at man har en god ide om 

hvordan det skal være. De tidligere nævnte herrer skal være 

meget velkomne til at køre bladet videre i redaktørrollen.  

 

Under alle omstændigheder: Hvis der ikke er nogen der stiller 

op som redaktør til næste afdelingsmøde, må vi lægge 

Lundexpressen på hylden, indtil der er en der vil påtage sig 

denne rolle. 

 

 

Kan De 9 blive til De 10? 
Der mangler en af de helt store afdelinger i De 9, nemlig 

Tranemosegård afd. 3, bedre kendt som Maglelund. 

Maglelunds beboere nyder lige så meget den fremgang der er 

sket i Brøndby Strand, som vi andre gør, de vil bare ikke være 

med til at betale for den. De forskellige helhedsplaner vi har 

haft igennem årene, har alle haft en selvfinansiering, som vi 

betaler via huslejen. Alle, undtagen beboerne i Maglelund. Det 

er selvfølgelig ikke rimeligt, når man tænker på at alle 

projekter i helhedsplanerne kommer os alle til gode.  

 

I forbindelse med den nye helhedsplan, Brøndby Strand for 

Fremtiden, forsøgte vi endnu en gang at få Maglelund med. 

Projektleder Bente Larsen og jeg blev inviteret med til 

ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi fremlagde projektplaner 

og prøvede at overbevise Maglelunds beboere om det ikke 



mindst moralsk fornuftige i at de bidrager på lige fod med alle 

andre beboere i Brøndby Strand. Det fik vi desværre ikke held 

med. Jeg skal ikke komme ind på de besynderlige 

undskyldninger de kom med for ikke at ville deltage, blot 

konstatere at 80 % stemte nej. Jeg synes det er sørgeligt og 

absolut ikke i orden, at man på den måde hægter sig på vores 

gode arbejde, og så laver kedelige krumspring for at undgå at 

betale 160 kr. pr. husstand om året i 4 år. 

 

Jeg skylder at sige, at der kom flere beboere over til os efter 

mødet, og nærmest undskyldte deres medbeboeres holdning. 

Der var såmænd også en beboer, der tog mikrofonen og 

skældte ud over beslutningen, indtil deres formand stoppede 

ham. Men udfaldet er altså, at vi ikke får den sidste af de store 

afdelinger med i De 9. Så må vi bare acceptere, at vi laver et 

stort stykke arbejde for dem, ganske gratis. 

 

 

Renoveringen 
Der er ikke så meget nyt, den kører derudaf. Der er stadig 

bump på vejen, og hele tiden ting der skal tages stilling til, 

men ikke de helt store problemer, det er ”business as usual”. 

 

 

De 9 samarbejdet 
De 9 har haft de første møder, og Jens Ansbjerg, Brøndby 

Kommune, Poul Jakobsen (Nærpolitiet) og Zahid Mansour 

(Netværkskontoret) deltog i en lang dialog omkring børne- og 

ungesituationen i Brøndby Strand. 

 

 

Hjemmesiden 
lundens.net har ligget stille i alt for lang tid. Jeg har overtaget 

hvervet som webmaster, og vil i de kommende måneder 

renovere den (renovering er ret populært for tiden ). 



Blandt andet vil alle referater, eksempelvis fra 

afdelingsbestyrelsen, De 9 og Lejerbo’s Hovedbestyrelse 

kunne læses på hjemmesiden.  

 

 

Jubilæum! 
Det er ikke kun Tømmermændene der kan fejre jubilæum 

næste måned, det kan Lundexpressen også. I november 1972 

udkom det allerførste blad, så næste nummer er altså et 40 

års jubilæumsnummer. 

 

Hjælp os! Har du gamle billeder fra Lunden? (Papirbilleder 

kan sagtens bruges, vi skal nok scanne dem ind). Har du 

oplevelser fra de 40 år du kunne tænke dig at dele med os 

andre? Det kunne være rigtig godt at have en masse 

jubilæumsmateriale at præsentere i næste blad, så hop 

endelig i de gamle kasser og se om der er noget vi kan bruge. 

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand 

 

   



Vil du være med? 

 

Har du lyst til at arbejde i afdelingsbestyrelsen, så det 

er nu du skal slå til! 

 

Bestyrelsesarbejdet er et spændende stykke 

arbejde, hvor du som beboerdemokrat er med til 

at sætte dagsordenen for Lunden. 

 

Renoveringen er stadig en tidsrøver, men 

efterhånden tager den mindre af bestyrelsens tid, og vi skal 

have gang i de projekter vi har haft sat lidt på stand by. Vi får 

brug for alle kræfter.  

 

Bestyrelsesarbejdet kræver ikke den store mødeaktivitet, men 

der vil dog være bestyrelsesmøde en gang om måneden, og 

der vil være møder i diverse udvalgsposter. Derudover har vi 

opgaver inden for bestyrelsen, som er uddelegeret til de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer. Du vil altså komme til at 

bruge nogle timer på bestyrelsesarbejdet om måneden. 

 

Du vil få nogle rigtig gode kolleger i gruppen, og ikke mindst 

vil du få kendskab, indblik og indflydelse i din afdeling. 

 

Afdelingskontoret er blevet papirløst. Det vil sige, at meget af 

kommunikationen foregår via e-mails og dokumentudveksling 

via vores server. Det betyder, at en PC med mail og 

internetadgang er en nødvendighed. 

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, det er altså ren interesse der 

driver værket. 

 

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte os. 

Kontaktinfo finder du på bagsiden. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 



Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 7/2012, 

tirsdag den 4. september 2012. 
 
 

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

Jensen, Verner Pedersen, Mogens Nielsen, Lilian Andersen og 

Birthe Ketterle. 

  

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2: Løbende aktioner. 

2.1 Nyt Afdelings/Varmemesterkontor. 

Der mangler installation af alarm samt belægning ved 

indgangsparti. Der skal laves ny niveaufri indgangsparti. 

Landskabsarkitektfirma er gået konkurs, og det nye firma har 

skullet udarbejde nye tegninger. 

 

2.2. Skimmelsvamp i sikringsrum, tiltag? 

Arbejdet er færdiggjort. Der er opsat mekanisk udsugning i 

sikringsrum. 

 

2.3. Komfurudvalg. 

Kravspecifikationer blev gennemgået. Sagen ligger hos 

Lejerbo. 

 

2.4. Omlægning af parkeringspladser. 

Der arbejdes videre med sagen. 

 

2.5. Renovering af boldbane. 

Det er uklart om det er Brøndby Kommune, der har ansvaret 

for vedligehold af fodboldbanen, da den ligger ved 

institutionerne. Der arbejdes videre med sagen. 

 

Pkt. 3: Renovering. 

3.1. Generelt, dørsummer, træer, parkeringsovervågning. 

Dørsummer i indgangsparti er renoveret. 



 

Der fjernes ikke flere træer udover 2 træer ved blok 14, hvor 

de står i vejen for stilladset. 

 

Parkering ved blok 12, 13 og 14 fungerer rimeligt. Der er altid 

tomme P-pladser i hele området. Vi har en stående aftale med 

City Parkering som kan træde i kraft med kort varsel, hvis der 

opstår problemer. 

 

Husnumre på blokkene er opsat. På færdige blokke, resten 

følger kontinuerligt. Afdelingsbestyrelsen har bedt om pris på 

opsætning at numre på altansiden. 

 

Vejskilte bør udskiftes, da de er slidte og ødelagte. MTH 

erstatter de der ødelægges under renoveringen. 

 

Rottespær opsættes. Sagen er ikke afsluttet. 

 

Jens (varmemester) har gennemgået de udvendige mangler i 

de blokke der er færdigmeldte. 

 

De nye flisebelægninger skrider. Der arbejdes på en løsning, 

eksempelvis opsætning af græsarmeringssten langs kant. 

 

3.2. Beboer har malet i fraflyttet lejlighed. Arbejdet er dårligt 

udført. Udgiften til reparation opgøres ved 

fraflytningsregnskab. 

 

3.3. Klage over afdelingsformanden er behandlet på 

Organisationsbestyrelsens møde i september. Der afholdes 

møde mellem de implicerede parter. 

 

3.4. Udskiftning af kantsten omkring springvand er droppet. 

Det blev for dyrt. 

 

Pkt. 4: Kontorvagter. 

4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 11. juni, 26. 

juni og 3. september af hhv. Lilian og Søren. 



 

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

5.1.  Ældrecafeen. Regnskabsbilag ikke udleveret. 

Boligorganisationen og Lejerbo har præciseret over for Ældre 

Cafeen, at afdelingsbestyrelsen har ret til at se regnskab og 

bagved liggende bilag. 

 

5.2. Klubberne fremover. Udvalg nedsættes. Tommy, Verner 

og Lilian blev udpeget. 

 

5.3. Lundexpressen fremover. Tommy og Lilian overtager 

arbejdet indtil næste afdelingsmøde i 2013. Herefter skal en 

redaktør findes blandt beboerne. Det er ikke at 

afdelingsbestyrelsesarbejde at lave Lundexpressen. 

 

Pkt. 6: Møder, referater og meddelelser. 

6.1. og 6.2. Referat af de 9–møder den 9. juni og 9. august 

2012 blev taget til efterretning. 

 

6.3. De 9 har sendt brev til Tranemosegårds bestyrelse og på 

en pæn måde anmodet boligselskabet Maglelund om at melde 

sig ind i ”De 9”. 

 

6.4. De 9 – funktionsbeskrivelser. 

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for leder af 

Netværkskontoret, Bente Larsen, aktivitetskoordinator Laura 

Eiler Wogensen og beboerkoordinator Zahid Mansoor. 

 

6.5. Referater fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i maj og juni 

blev taget til efterretning. 

 

6.6. Organisationsbestyrelse. Referat og bilag blev taget til 

efterretning. 

 

6.7. Overvejelser om fortsættelse af Børnenes Rejsebureau og 

koloniture. Landsbyggefonden vil ikke yde bidrag længere. De 

9 fortsætter med at yde 50.000 kr. årligt, hvoraf Lundens 

andel vil blive ca. 4.500 kr. 



 

6.8. Udgår. 

 

6.9. Inddragelse af tørrerum til pulterrum. 

1 stk. tørrerum inddrages i blok 13, og opdeles til 2 pulterrum 

til beboerne. 

 

6.10. Varmeregnskab er omdelt. 

 

Pkt. 7: Regnskab. 

Intet. 

 

Pkt. 8: Varmemestersager. 

8.1. Nyt bestyrelsesmedlem, ny kasserer og ny webmaster. 

Jørgen indtræder i bestyrelsen. Verner er så den eneste 

suppleant indtil næste afdelingsmøde. Jørgen bliver kasserer. 

Tommy træder ind som webmaster. 

8.2. Brøndby Fjernvarme, generalforsamling. (bilag på papir). 

Jørgen deltager. 

 

Pkt. 9: Klager (fortrolige) 

9.1 Klage over beboer i blok 6. Indbrud og hærværk. Der 

følges op på sagen. 

 

9.2. Hundeluftning. Hunde i blok 15 holdes ikke i snor. Brev er 

afsendt. 

 

Pkt. 10:  Ansøgninger. 

Ansøgning om maling i ”Gør det selv- klubben” blev bevilget. 

Lilian blev smidt uden for døren, så længe punktet blev 

behandlet, da hun var inhabil. 

 

Pkt. 12: Diverse 

Intet. 

 

 

Refereret ved Birthe Ketterle 

 



40 år med ”Tømmermændene” 
 
Til oktober er det – utroligt, men sandt – 40 år siden, at en 

flok søde mennesker fandt sammen og dannede klubben 

”Tømmermændene”.  

 

I 1972 var der nogle af beboerne, der syntes det kunne være 

hyggeligt, at benytte nogle lokaler til at danne rammen om 

socialt samvær og fællesskab. 

 

Netop socialt samvær og fællesskab er stadig en af 

grundpillerne i klubben og det er også derfor, at klubben har 

kunnet eksistere så længe. Børnene, fra dengang, er nu 

vokset op og nogle af dem er selv blevet medlemmer i 

”Tømmermændene”.  

 

”Tømmermændene” er den ældste eksisterende klub i Lunden 

og med de 40 år på bagen, er klubben og Lundexpressen lige 

gamle. Forhåbentligt vil der også fremover være behov for, at 

beboere kan mødes i uformelle omgivelser, så hvem ved, om 

der i fremtiden er 50, 60 og 70 års jubilæer i vente? 

 

Har du lyst til at læse om ”Tømmermændene”, kan du se i 

Lundexpressens majnummer 2011. Du kan finde det på 

nettet: www.lundens.net 

 

Med venlig hilsen 

Kenneth Landgraf 

 

 

  
Lidt historie 

Tømmermændene hedder klubben, den blev oprettet fordi mange af de 

der flyttede ind i det nye fine sociale boligbyggeri, var unge mennesker. 

Man hjalp hinanden med at istandsætte møbler, børnesenge, stole osv. 

Pengene var jo ikke ret store dengang, når man er ung og har fået børn, 

man havde ikke råd til bare købe nye ting, derfor blev det klubbens navn. 



Nye komfurer, status 

 

Der er ikke det store at fortælle denne gang. 

 

Licitationspapirerne er stadig under udarbejdelse, og nu hvor 

vi er trådt ind i oktober, kan vi sætte mere gang i projektet – 

nu er vi også trådt ind i det regnskabsår, hvor vi har 

dispositionsret over de henlagte midler til nye komfurer. 

 

Der er visse problemstillinger vi skal tage hensyn til, herunder 

om vi skal vente til de sidste beboere er flyttet hjem fra 

Lundeborg, skal vi vente til det værste vintervejr er overstået 

for ikke at svine opgange og boliger til, kan vi opmagasinere 

280 komfurer hvis vejret ikke tillader uddeling osv. 

 

I næste blad vil vi givetvis kunne komme med mere konkrete 

oplysninger. 

 

På komfurudvalgets vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

 

 

Kiosk 17 
 

Vi har langt om længe fået en ny butik i Lunden. Kiosk 17 

hedder den, og det skulle gøre den let at finde. Hvis du lige 

står og mangler lidt 

kioskvarer, er der 

altså ikke langt at 

gå. Der er såmænd 

også frisk brød, der 

leveres hver morgen. 

 

Støt op om vores 

lokale kiosk, vi skulle 

gerne have den lang 

tid fremover.  



Læserbreve 

 

Hvor er det dejligt at komme hjem til en meget smuk 

nyrenoveret lejlighed. Der er selvfølgelig mangler, det har 

været en hård proces. Der skulle vaskes af over alt, selv om 

der har været rengøringspersonale på. Det tog 1½ døgn at få 

pakket ud og sat på plads, det var sgu slemt. 

 

Vi var heldige, at vor kære nabo Tahir kørte affald væk lørdag 

og søndag. En stor tak til Tahir. Vi havde også megen hjælp af 

vores dejlige datter Maria og hendes skønne kæreste Simon, 

han sørgede for at alle nye rullegardiner og lamper var sat op 

lørdag aften. Det er vores held at de er flyttet til nr. 47. Tusind 

tak. 

 

Det allerværste er vinduerne, da jeg skulle pudse dem kunne 

jeg ikke åbne dem eller vende dem. De er fandme stramme, 

almindelige mennesker og især handicappede har ingen 

mulighed. Det havde måske været en ide om vi var blevet 

sendt på fitness kursus inden vi kom hjem. 

 

Så et lille hjertesuk. 

 

Jeg mener vi har ytringsfrihed i det lille Danmark, det må da 

også gælde Lundexpressen. En hver skal vel have lov til at 

skrive hvad de mener? Prøv nogle gange at læse mellem 

linjerne. Der er ingen der siger at vi skal være enige. Men det 

gør ondt i mit hjerte, når folk skal genere hinanden personligt i 

et beboerblad som Lundexpressen. Selv om det kan være 

svært, så tal sammen og gå fredeligt hvert til sit. Vi skal jo 

alle have det dejligt. Vi har jo kun dette ene liv. 

 

Vi har hørt at der ikke må sættes dørskilte på de nye døre. Det 

er godt nok ærgerligt, for når man kommer op af trappen, er 

det nu 1., 2., eller 3. sal, til højre eller venstre? 

 



Vi ved godt at navnene står på postkasserne. Der er jo mange 

som har besøg af hjemmeplejen, og ambulancer er ikke 

lokalkendt mere.  

 

Vi har gjort noget alternativt, der er sat navneskilt med Dymo, 

ved siden af dørene på væggen hos os og vores nabo. 

 

De varmeste efterårshilsner til alle her i Lunden, 

Tom og Anne Sophie, D. 59 

 

PS.: Til beboerforeningen, tusind tak for rødvinen 

 
Svar 

Kære Tom og Anne Sophie, 

 

Lad mig lige kommentere omkring ytringsfrihed.  

 

Jo, der er grundlovssikret ytringsfrihed i Danmark, men det 

betyder ikke at man kan skrive hvad man vil, man står til 

ansvar for hvad man skriver over for domstolene og eks. 

Pressenævnet. 

 

Redaktøren og jeg ønsker ikke at vores lokalblad bliver brugt 

til personlige angreb. Det tog overhånd tidligere på året, og 

det ville givetvis have fortsat. Det har vi stoppet. 

 

Når det er sagt, kan det sagtens være, at den nye redaktør vil 

synes at det er i orden med sådanne læserbreve, men vi 

ønsker altså ikke at bringe dem længere. 

 

Og så i øvrigt tak for et dejligt indlæg. 

 

Mange hilsner 

Tommy  
  



Månedens billede 
Foto: Jørgen Jensen 

  



Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden.  

1. præmie: 2 flasker vin og 2. præmie: 1 flaske vin. 

 

Find de otte danske byer, ved hjælp af udsagnene og tallene, 

som står for de samme bogstaver. Tallene bruges til at danne 

løsningsordet i bunden. OBS: Af de samme bogstaver har alle 

ikke nødvendigvis et tal. 

Udfyld og aflever hos Varmemesteren (vi har i skrivende stund 

stadig ingen postkasse), eller pr. e-mai. 

 

Navn: ____________________________________________        

Adr.: _____________________________________________  



Børneopgave 
Kun for Lundens børn under 15 år.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ole har samlet en masse flasker og dåser. Han får 1 kr. for en 

dåse og 2 kr. for en flaske. Hvor mange penge tjener han i 

alt? 

 

Udfyld navn og adresse og aflever siden hos Varmemesteren, 

eller send svaret på e-mail, se adressen på bagsiden.  

 

Navn    : __________________________________________  

Adresse: __________________________________________  



Og vinderen er… 
 

Kun 4 svar på børneopgaven og kun 7 svar på 

voksenopgaven, det må være bundrekord i besvarelser og 

lige til en sur smiley  

 

Det må være en enlig svale, vi håber at der er flere der 

deltager næste gang. 

 

De heldige vindere er: 

 

Børneopgaven: 

100 kr.: 

Melanie Christiansen, D. 35. 

 

60 kr.: 

Zafira Wigh, D. 3. 

 

40 kr.: 

Kirstine Persson, D. 3. 

 

 

Voksenopgaven: 

2 flasker vin: 

Eva Andersen, D. 5. 

 

1 flaske vin: 

Fidarie Semovski, R. 4. 

 

 

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. 

  



Generel info 
 

Vaskeriets normale åbningstider 

Mandag - fredag:  
Kl. 07:00 – 22:00 
 

Lørdag, søndag og helligdage 
Kl. 07:00 – 17:00 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

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.  

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


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 

  

 

 

 

Telefon: 70 12 13 10 

 

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 



 

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




Hjertestartere 
 

I et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestartere 

i Brøndby Strand. 

 

To af disse er sat op i Lunden, nemlig i Daruplund 17 og 41, 

begge på altansiden og altså tæt på hovedstien. 

 

De er indtil videre opsat i aflåste skabe, man skal bruge sin 

Salto brik for at komme til dem. 

 

Mange hjertestartere bliver ikke brugt, fordi man ikke ved 

hvor de er. Brug et par sekunder til at indprente dig hvor 

du kan finde dem: D17 og D41, altansiden, hovedstien. 

 

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.  

 

Det er en rigtig god ide at klikke sig ind på hjertestarter.dk 

og se instruktionsvideo, trin-for-trin instruktioner og meget 

mere.  

 

Afdelingsbestyrelsen  



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 LK Byg    20 95 82 35 

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. 



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 - Lunden. 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 

 
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: 

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 


