
 

 



 

Redaktørens side 
 
 
Lundexpressen har 40 års jubilæum her 
i november og det vil vi fejre med et 
helt speciel udgave af Lundexpressen. 
Tømmermændene havde også 40 års 

jubilæum her forleden og vores borgmester var tilstede. 
Jørgen har taget nogle rigtig gode billeder, som I kan se inde i 

bladet.  
 
Så er det jo også tid til, at I melder jer til julefesten d. 9.12. i 
Brønden, se mere inde i bladet. Vi har også nyt fra 
komfurudvalget! Det er jo ret spændende, hvilke komfur vi 
ender med at få. Og læg mærke til at Lundexpressen søger en 
redaktør! Det kunne jo være, at én af jer kunne tænke jer 
dette job. 
 
Og så vil vi sige 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 

 
Deadline er den sidste fredag i hver måned kl. 16:00 

 
 
 



 

 

  



 

 
Vi kipper med flagene! 

 
Denne klumme handler om jubilæum – i 
denne måned er det 40 år siden 
Lundexpressen udkom! 
 
Det er helt exceptionelt at et beboerblad kan 
holde sig i luften i så mange år. Ikke mindst 
fordi at Lundexpressen stadig udkommer i 
godt gammelt papirformat i disse meget 
elektroniske tider. 
 

Her til venstre ser du den allerførste forside. Bladet blev 
skrevet på en skrivemaskine og derefter kopieret og hæftet i 
hånden. Rent håndarbejde, i forhold til måden vi laver 
Lundexpressen i dag. Bladet havde ikke noget navn, det kom 
først i nummer 2, nemlig det navn vi kender den dag i dag. 
 
I dette blad vil der være flere tilbageblik, vi har været på jagt i 
de gamle blade, og der er indlæg fra to beboere der har boet i 
Lunden siden ”farfar var ung”  

 
 
Stor tak til Hannelore Sørensen og Preben Feldrup for at 
dele deres ord, tanker og billeder med os! 
 

 
Og det er ikke kun Lundexpressen, der kan fejre 40 års 
fødselsdag, det kan Tømmermændene også! Se mere inde i 
bladet. 
 
God fornøjelse med dette jubilæumsnummer, 
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 



Tilbageblik 

Meget humoristisk forside fra den gang i april 1975. 
Der var åbenbart en kraftig huslejestigning i vente. 



Vil du være med? 

 
Har du lyst til at arbejde i afdelingsbestyrelsen, eller 
være redaktør af dette blad, 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. 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 internetadgang er om 
ikke en nødvendighed så en kæmpe fordel. Og så er 
bestyrelsesarbejdet ulønnet, det er altså ren interesse der driver 
værket. 

 

 
Også en ulønnet opgave med udfordring i. Dette blad er et 
jubilæumsnummer, det er 40 år siden at det første blad 

udkom. Dengang var det skrivemaskine, kopiering og 
hæftning som rent håndarbejde, der er mere automatiseret nu 
om dage – men dog stadig kræver en del timer. 
 
Du skal som redaktør sørge for at der kommer stof i bladet og 
sørge for at der bliver lavet en Word fil, som afleveres til 
afdelingsbestyrelsen. Vi vil sørge for print og udbringning.  
 
Som redaktør får du det direkte ansvar for Lundexpressen og 
ikke mindst hvad der står i bladet. Du skal altså forvente at 
bruge nogle timer på det, alt efter om du laver stoffet selv, 
eller kan finde ”journalister” blandt beboerne. 
 
Hvis du vil høre mere om de to jobs, er du velkommen til at 
kontakte os. Kontaktinfo finder du på bagsiden. 



brøndbystrand.dk og 

lunden.lejerbo.dk 
 

 
Har du besøgt 
Lundens 
hjemmeside hos 
Lejerbo? Her findes 
rigtig god information 
om vores afdeling, 
herunder 
plantegninger, 
klausuler, billeder og 
meget mere. Siderne 

er dog ikke helt up-to-date, og da det er disse sider, 
boligsøgende præsenteres for, vil vi i samarbejde med Lejerbo 
sørge for, at hjemmesiden bliver tunet. Vi har ikke 
udlejningsproblemer, men har heller ikke noget imod at 
ventelisterne er godt fyldt op, og her har vi en chance for at 
gøre opmærksom på os selv og vores afdeling. 
 

  
brøndbystrand.dk 
er ny, og så alligevel 
ikke. Vi har flyttet De 
9’s fælles 
hjemmesidekompleks 
til denne nye 
adresse, og her kan 

du læse en masse 
om hvad der sker i 
vores lokalområde. 
 
Læs eksempelvis om 
De 9’s og Brøndby 

Kommunes boligsociale helhedsplan ”Brøndby Strand for 
fremtiden” og den helt store helhedsplan for Brøndby Strand 
parkerne: HP4.  



Tilbageblik 
 

Christian og jeg kom fra Amaliegade i 
København her til Stranden i 1972, 
og flyttede til Daruplund 51 i en dejlig 
stor og ny lejlighed som vi blev 
meget glade for. Vi fik hurtig en god 
kontakt med de andre beboere, og 
skulle starte noget i de lokaler som 
stod til rådighed i blokken. Der blev 
bygget og malet til en klub, som 
skulle hedde Klub 51. Det blev et 
dejligt sted for alle, der blev brygget 
øl og vin til den store guldmedalje. Vi 
gik også til den gamle mark, som lå 
bag ved varmecentralen, der skulle vi 
hente mælkebøtter og birkebark til øl- 
og vinbrygning.  
 
Jeg husker den dag, hvor vi skulle rense mælkebøtter i vores 
lejlighed, som derefter var fyldt med små sorte insekter, så 
det blev hurtigt stoppet. Også en billard- og dartklub blev der 
etableret. Det hele foretaget af Per Hansen og Kristian Kofoed, 
men ingen af dem lever mere. Til vores børn blev der også 
indrettet en legestue i blokken, hvor de havde det dejligt, der 
var på det tidspunkt ingen legeplads.  
 
Der var et godt sammenhold 
i den blok, men der kom 
også andre beboere og 
hyggede sig i Klub 51. 
 
Vi havde mange 
hyggefester, kan I tro, det 
var bare dejligt. Der blev 
også holdt fester, f.eks. 
fastelavn for børn, det var 
altid en oplevelse. 



 
Vi bor nu i en mindre lejlighed, og er meget glad for den, også 
over alt det der er sket i årenes løb, det er helt utroligt. Tænk 
hvor godt vi har det her i Lunden, alt det der er blevet lavet 
her med den store renovering, med de mange dygtige 
mennesker der står bag det, så man kan da sige, at der sker 
rigtig meget her i Lunden. 
 

Vi har kendt mange varmemestre og gårdmænd i tidens løb, 
som også har gjort et stort stykke arbejde her i Lunden. 
Jeg nyder hver dag i min fine lejlighed og det flotte 
udendørsområde, jeg er i hvert fald meget glad for at bo i 
Lunden. 
 
Jeg har nogle billeder fra mine gemmer, der viser en lille del af 
min tid i Lunden. 
 
Venligst 
Hannelore Sørensen, 
Resenlund 6 
  



Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 

Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 2. oktober 2012.  

 

 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen,  
Jørgen W. Jensen, Lilian Andersen og Birthe Ketterle. 

Afbud fra: Mogens Nielsen og Verner Pedersen. 
  
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 
 
Pkt. 2 Løbende aktioner. 
2.1 Nyt Afdelings/Varmemesterkontor: Der indhentes tilbud 
fra G4S og Dansikring Direct. Det undersøges om der kan 
opsætte fotoalarm. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan snart gå i gang med den store 
oprydning og arkivering. Der skal findes en ledig weekend. 
 
2.2. Udgår 
 

2.3. Komfurudvalg. 
Forslag fra Lejerbo om Miele produkter skal evalueres. 
Komfurudvalget tager til Svane Køkkenet og ser 
demonstration. 
 
2.4. Omlægning af parkeringspladser. 
Jørgen og Verner har haft møde med Brøndby Kommunes 
vejingeniør, som var positiv over for forslaget om ændring af 
P-plads langs blok 12-14, og bibeholdelse af den nuværende 
ind- og udkørsel. Han har bedt om oplæg/tegninger. Der 
arbejdes videre med sagen. 
Vi kikker også på om der kan ”skaffes” P-pladser langs banen. 
 



2.5. Renovering af boldbane. 
Kommunen har lejet arealet sammen med institutionerne. En 
eventuel istandsættelse skal ske i samarbejde med 
kommunen. 
 
3. Renovering. 
3.1. Generelt. 
Rundvisning af renoveringen for Tranemosegårds bestyrelser 
foregår lørdag den 6.10.2012. 
Den nye beplantning under altaner kan godt klare, at der ikke 

direkte er ”adgang” til regnvand.  
Der opsættes husnumre på altansiden. 
Rottesikring af facader: Der foretages stikprøver ved blok 15 
og 16. 
Nye vejskilte må vi selv betale, bortset fra dem, der er gået til 
under renoveringen. 
Fjernelse af pavilloner påbegyndes i uge 46 efterhånden som 
beboerne flytter hjem. 
Man er så småt påbegyndt at fjerne Håndværkerbyen. 
 
3.2. Klage over afdelingsformanden. 
Beboer er blevet bedt om at vende tilbage med mødedato. 
 
3.3. Belægning omkring springvand er færdig. Udgiften tages 
under projektet. 
 
4. Kontorvagter. 
4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 17. 
september og den 1. oktober af hhv. Birthe og Jørgen. 
 
5. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. 
5.1.  Ældrecafeen. Regnskabsbilag er ikke udleveret. Lejerbo 
og Boligorganisationen har påpeget over for Ældre Cafeen, at 
regnskabsbilag skal udleveres til afdelingsbestyrelsen på 
forespørgsel. 
 
5.2. Klubberne fremover. Udvalg nedsat: Tommy, Verner og 
Lilian. 



 
5.3. Ældrecafeen. Ny lejekontrakt under udarbejdelse. Tommy 
og Lilian besøger klubben for at optælle eventuelle elektriske 
installationer. 
 
6. Møder, referater og meddelelser. 
6.1. og 6.2. Referat af de 9–møde i juni 2012 blev taget til 
efterretning. 
 
6.3.  Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i august blev 

taget til efterretning. 
 
7. Regnskab. 
Intet. 
 
8. Varmemestersager. 
8.1.  Brøndby Fjernvarme, generalforsamling. Jørgen deltog og 
gav et kort referat fra mødet. 
 
8.2. Vi har indhentet materiale fra Antenneforeningen Brøndby 
på internet, telefon og TV. Der var nogle uafklarede 
spørgsmål. Punktet tages op igen på næste møde. 
 
9. Klager (fortrolige) 
Ingen. 
 
10. Ansøgninger. 
Ingen. 
 
11. Diverse 
Intet. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
 

  



Over 40 år i Lunden 

 

Af Jørgen Jensen 

Preben Feldrup mindes de 41 år i Lunden 
 

 
”Vi måtte gå på brædder for at komme ind” fortæller Preben 
Feldrup, en af de første beboere i Lunden. ”Vi flyttede til 
Brøndby Strand i 1955 hvor vi fik en lejlighed i Maglelund. 
Dengang var der gartnerier og marker der hvor højhusene og 
Lunden nu ligger.” 
 
Familien voksede, så pladsen blev lidt trang. Samtidig var 
byggeriet af Langebjerg skolen afsluttet, hvilket betød at 
familiens ældste barn var begyndt på skolen. Lunden var 

under opførelse, familien Feldrup fulgte det nye byggeri og 
bestemte sig til, efter at have beset prøvelejligheden i 
Ølsemagle, at flytte ind i en af lejlighederne i Lunden i 
september 1971. 
 
”Der blev etableret en ungdomsklub i sikringskælderen” 
fortæller Preben. ”Desværre var der for megen larm om 
aftenen når de unge mennesker skulle hjem, så klubben blev 
lukket efter ganske kort tid”. 
 



Preben har, lige som alle os andre en mening om 
renoveringen:  
”Det var slemt med genhusningen og flytningen hjem, men 
min nye altan nyder jeg meget, også når det øser ned.”   
 
Preben Feldrup har ikke tænkt sig at flytte mere, så han bliver 
i Lunden. 
 
  

 

  

Udsnit af prospektet, der lokkede de første beboere til Lunden: 



 



Tømmermændene, 40 år ung 
Tekst og foto: Jørgen Jensen 

 

Tømmermændenes 40 års jubilæum blev fejret med maner. 
Lørdag d. 27. oktober, åbnede de dørene for venner og 
bekendte, tidligere og nuværende beboere og naturligvis, 
naboerne. 
 
Der blev budt på pølser og drikkevarer af alle slags. En tale, 
og en sang, blev gæsterne også nød til at klare. 

 
Men alt i alt, nogle hyggelige timer i selskab med 
mange af Lundens beboere. 

  



Nyt fra Komfurudvalget 

 
Der er kommet et nyt emne på banen, som Komfurudvalget 
har kigget på. Det drejer sig om kogeplade og indbygningsovn 
fra Miele, som leveres indbygget i et skab fra Svane Køkken, 
og dermed fremstår som et komfur. 
 
Miele er et rigtig godt produkt, men tilbuddet var for dyrt, 
faktisk over en million kroner mere end vi har henlagt, så det 
har udvalget valgt at se bort fra. 
 
Vi vil prøve at undgå en EU licitation, da det alt andet lige vil 
betyde længere behandlingstid, og også vil være dyrere 
grundet advokatbistand til udformning af tilbuddet. 
 
Det kan lade sig gøre, hvis vi kan holde os til de 1.500.000 kr. 
vi har afsat, grænsen for at et projekt skal i EU licitation er ca. 
1.800.000 kr. 
 
Vi har bedt Lejerbo’s indkøbsafdeling om 
at komme med andre tilbud fra deres 
samarbejdspartnere. Skulle der ikke 
komme et tilbud der matcher vore 
ønsker og rådighedsbeløb, må vi 
overveje at nedjustere vores ambitioner, 
alternativt se om vi kan finde yderligere 
kapital. 
 
På komfurudvalgets vegne, 
Tommy Rex Mortensen 
 
 

 
Komfurudvalget består af: 
Ulla Thøgersen D5, Lilian Andersen D37, Annette Majgaard D33, Kirsten 

Oreskov D23, Jørn Gramm D65, Ludvig Blomberg D35, Lokalinspektør 

Mogens Nielsen og Tommy Rex Mortensen R10 



Månedens foto 

Lunden i efterårsklæder, fotograferet af Jørgen Jensen  



Tilbageblik 
Huslejestigning, august 1976 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_____________________________ 
 

TALLERKENRÆKKE søges 
Er der nogle beboere der har en tallerkenrække i god stand, vil 
jeg blive glad hvis de vil kontakte mig. 
 
Hilsen Ulla, D. 5, mobil 51974210 



Beboerkoordinatoren,  

november 2012 

 
Den sidste opgang – Daruplund 69 – er nu flyttet over i 
pavillonerne, og Daruplund 67 er flyttet hjem til lejligheden. 
 
Nu har vi så kun hjemflytninger tilbage. Den næste er 
Daruplund 71 lørdag den 10. november. 
 

Efterhånden som Lundeborg bliver fraflyttet, så bliver 
pavillonerne formentlig afmonteret og fjernet. Vi begynder 
med at fjerne Resenlund 24 A, stuen og 1. sal, 24 B, stuen og 
1. sal samt 24 C, 1. sal. 
 
Jeg har kontortid mandag kl. 17:30 – 18:30 og torsdag kl. 
9:00 – 10:00, og man kan kontakte mig på mobil 24 86 13 77 
eller sende en mail til: jf@wessberg.dk 
 
Vi ses……… 
 
Mange hilsener 

John Frimann 
 

 
 

Vindere af opgaverne i sidste blad 
 
Voksenopgaven, løsning: Toppen af Ejer Bavnehøj: 
2 flasker vin: Tom Donovan, D5 
1 flaske vin: Birgith Møller, D41 
 
Børneopgaven, løsning: 53 kr.: 
100 kr.: Milan Hristovski, D33 
60 kr.: Lucas Nielsen, D9 
40 kr.: Kevin Christiansen, D35            Tillykke til vinderne! 
 

 

Præmierne skal afhentes senest om 1½ måned på afdelingskontoret, 
mandag i lige uger, der er åbent fra 18 – 19.  

http://www.google.dk/imgres?hl=da&newwindow=1&sa=X&rlz=1G1GGLQ_ENNO346&biw=1600&bih=741&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FVyBKmO1F-jhKM:&imgrefurl=http://mandagspigerne-mandagspigerne.blogspot.com/&docid=vu2z4yfkvu2VBM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-woHpXYMMK-M/T_AItlsaINI/AAAAAAAAAUw/uKWp5f7Oi40/s1600/f%C3%B8dselsdagsballoner.jpg&w=300&h=327&ei=GHeOUObkIoTZsgbBrYCoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=319&dur=989&hovh=234&hovw=215&tx=139&ty=97&sig=112633118894614116244&page=1&tbnh=153&tbnw=141&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:8,s:0,i:157
mailto:jf@wessberg.dk


Efterlysning 
For halvanden uge siden var jeg nede på 
Vaskeriet og vaske tøj, hvor jeg desværre 
glemte noget tøj i centrifugen. Efterfølgende 
har jeg været nede og kigge i Vaskeriet 
samt hos varmemesteren, men tøjet er desværre væk. 
 
Det drejer sig blandt andet om to par sorte bukser, det ene 
par med nitter forneden og det andet med spænder på. 
Desuden var der nogle toppe og bluser. 
 
Jeg håber, at der er nogen, der ved, hvor tøjet er. Dusør 
gives, hvis jeg får tøjet tilbage igen. 
 
Med venlig hilsen 
Vivi Vodschou, D61, 3.tv. 
Mobil 21 42 25 07 
 
 
 

Jakker til salg 
Sort lang frakke mrk. Creenstone str. 40. 
Mange detaljer som lynlåse og knapper. 
Brugt få gange. Super dejlig varm frakke 
til den kolde tid. PRIS kr. 600,- 

 

 
Super lækker sort 

skindjakke m/ægte pels. 
Mrk. L'Esprit str. 42. Stor 

krave/hætte, der kan 

ændres til lille krave. 
Brugt få gange.  

Skøn jakke til den kolde vinter. 
NY pris kr. 3.000 NU kr. 1.150 

 
Henvendelse til Lone på telf.: 28929314  

http://www.google.dk/imgres?hl=da&newwindow=1&sa=X&rlz=1G1GGLQ_ENNO346&biw=1600&bih=741&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=E4bF5seHrMm8LM:&imgrefurl=http://www.juniorbusiness.dk/tingfinder-vasketoejskurv-med-flere-rum.html&docid=liDVkej_6xRBWM&imgurl=http://cdn.juniorbusiness.dk/wp-content/billeder/LS008536_COLOR-e1278279814715.jpg&w=500&h=337&ei=2X6OUNCHFofcsgb1hoAY&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=112633118894614116244&page=2&tbnh=129&tbnw=196&start=28&ndsp=39&ved=1t:429,r:20,s:20,i:191&tx=118&ty=63


Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden.  
 
Vi har flotte præmier denne gang, 
Lundexpressens jubilæum skal fejres! 
Vi trækker lod blandt alle rigtige 
svar om 3 gavekort a 300 kr. til 

Super Best. Held og lykke  

 
1. Hvad betyder det svenske ord ”rolig” på dansk? 

A: Spektakel,  B: Dygtig,  C: Rolig,  D: Morsom 

 
2. Hvilket år vandt Brødrene Olsen det internationale 

Melodi Grand Prix? 
A: 1998,  B: 2000,  C: 2002,  D: 2004 

 

3. 4. Hvornår døde Elvis Presley? 
A: 1974,  B: 1977,  C: 1980,  D: 1983 

 
4. Hvad hedder opfinderen i James Bond? 

A: Q,  B: K,  C: M,  D: Z 
 

5. Hvem spillede pigen i E.T.: 
A: Nicole Kidman, B: Drew Barrymore 
C: Julia Roberts,   D: Demi Moore 

 
6. Hvem var statsminister, da 2. verdenskrig brød 

ud? 
A: Thorvald Stauning,  B: Vilhelm Buhl 
C: Erik Scavenius,       D: Knud Kristensen 

 
Sæt ring om det rigtige svar, udfyld navn og adresse og 
aflever siden i postkassen ved kontoret, Daruplund 29, senest 
den sidste fredag i måneden kl. 16.   
 
Navn: ____________________________________________        
 
Adr.: _____________________________________________ 



Børneopgave 
 
Kun for Lundens børn under 15 år.  
 
Også børnene kan se frem til flotte præmier, 
hvis de er så heldige at vinde.  
 
Jubilæumspræmierne er 3 gavekort a 200 kr. til Fona, 
som vi trækker lod om blandt alle rigtige svar  

 
HVILKE TO HØRER SAMMEN? 
Træk en streg mellem de to navne, der hører sammen: 
 

Tom og    Sylvester  

 

Pip og     Chap  

 

Bamse og     Jerry  

 

Chip og    Bianca  

 

Lady og    Mikkel  

 

Bernhard og   Kylling  

 

Mads og    Vagabonden 
 
 
Udfyld navn og adresse og aflever siden i postkassen ved 
kontoret, Daruplund 29, senest den sidste fredag i måneden 
kl. 16. 
 
Navn: ____________________________________________  
   
Adresse: __________________________________________  



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 
 
 
 
 
 
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. 
 
Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 -17.00, 
hvor der altid vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog 
ikke i sommermånederne - og de andre dage står lokalerne 
til fri benyttelse for medlemmerne også om sommeren, 
således at man kan nyde den lille gårdhave i denne periode. 
”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 
sommermånederne. Herudover er der forskellige 

arrangementer, som der betales ekstra for. Der er gratis 
kaffe. Drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser. 
 
Der er lærebøger til undervisning i internet, Office 
programmerne m.v. 
 
Det betales et mindre månedligt kontingent. 
 
Vi afholder mange hyggelige 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 
 

 

  

mailto: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, mandag 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.  
 



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. 



 
 

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: Jørgen Windfeld Jensen, Daruplund 49, 1.th 

Mail: jejo@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 


