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Redaktørens side 
 

Så nåede vi årets sidste måned og også 

årets sidste blad. Om knap en måned 

bliver dagene langsomt længere og 

inden vi får set os om, ja, så er det 

sommer igen.  

 

Nu er vores renovering ved at være overstået. Den 8. 

december flytter de sidste beboere hjem og pavillonerne bliver 

kørt væk. Så må vi håbe på, at anlægsgartnerne får styr på 

vores anlæg! 

 

Det kan jo godt blive lidt vanskeligt, for nu kommer frosten og 

sneen. Men vi håber det bedste. 

 

Vi ønsker alle Lundens beboere samt Lundexpressens læsere 

en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nyt år. 

 

Rigtig god fornøjelse med dette blad og tak til alle jer, der har 

afleveret indlæg og løsninger. 

 

Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline med 

minde 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 

 

 

 

Deadline er den sidste fredag i hver 

måned kl. 16:00 
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Ja, kære læser, vi skal snart 

fejre den 3. jul under 

renoveringen. Det bliver også 

den sidste, vi siger farvel til 

hele projektet i løbet af det 

første halvår af 2013, præcist 

hvornår er afhængigt af vejret. 

 

Vi har igen måttet sige farvel til 

et bestyrelsesmedlem, da 

Jørgen Jensen har valgt at 

trække sig. Så endnu en 

opfordring, går du rundt med en beboerdemokrat i maven, så 

giv os et praj. 

 

Vi har nedlagt udvalget Ældre Cafeen, og opsagt 

samarbejdsaftalen. Igennem flere måneder har vi uden held 

bedt Ældre Cafeen om dokumentation på flere poster i 

regnskabet, hvor der tilsyneladende er et overforbrug. Det er 

ikke lykkedes for os, og så er der desværre kun tilbage at 

nedlægge udvalget. Vi vil fra afdelingsbestyrelsen starte et nyt 

koncept for Lundens ældre, et koncept hvor vi vil have tættere 

kontakt, og dermed vil undgå at skulle stå i samme situation 

en anden gang. 

 

Det var et par kedelige ting at starte op med. Den gode ting 

denne måned er, at den sidste hjemflytning fra Lundeborg 

sker den 8. december. Det er en milepæl, en milepæl der klart 

indikerer, at nu er det snart slut med renoveringen af 

blokkene. Lundeborg er ved at forsvinde, og når de sidste 
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beboere er flyttet tilbage til nummer 69, går det store cirkus i 

gang, og Lundeborg, som har været næsten alle Lundens 

beboeres midlertidige bolig, vil ikke være mere. I stedet for vil 

vores fodboldbane og legeplads blive retableret, og anlægget 

af de grønne arealer mellem blok 2 og 3 kan påbegyndes. 

 

Også håndværkerbyen er ved at pakke sammen med garanti 

til stor glæde for blok 14. Jo, renoveringen er virkelig på retur, 

og tak for det! 

 

 

God fornøjelse med det sidste Lundexpressen for i år! 

 

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand  
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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 i beboerdemokratiet, 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. 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. 

 

Dette er det 3. sidste blad, hvis vi ikke finder en 

redaktør   Det sidste blad fra vores hånd udkommer i 

februar 2013. 
 
Hvis du vil høre mere om de to jobs, er du velkommen til at kontakte 
os. Kontaktinfo finder du på bagsiden. 
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Hvad laver han? 
 

Ja, hvad laver han egentlig, ham formanden for afdelingen? 

 

At være formand indebærer mange ting, der går ikke en dag, 

uden at der skal afsættes tid til formandsarbejdet. Lad mig her 

liste, hvad der har været i november måned: 

 

3. - 4.: Weekendseminar med Brøndby Boligselskab 

6.: Byggeudvalgsmøde 

6.: Afdelingsbestyrelsesmøde 

9. – 10.: Valgkredsmøde 

12.: De 9 

22.: Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Hvert af disse møder har i sagens natur krævet en del 

forberedelse. 

 

Hertil kommer et ukendt, men stort, antal telefonsamtaler, og 

hvad mail angår, har jeg modtaget 186 e-mails og afsendt 86. 

Altså 272 mails behandlet i november, et gennemsnit på 9 

mails om dagen. 

 

Bladet, du sidder med, tager 15 – 20 timer at sætte op. 

 

Samtidig er der de 3 * F: Familie, fuldtidsarbejde og 

fritidsinteresser. Og de har lige sagt i radioen, at dagene bliver 

kortere! 

 

Spøg til side, ingen grund til at stikke mig en tudekiks, jeg 

synes, det er et spændende stykke arbejde. Der er masser af 

udfordringer, og selv om det nogle dage kan være svært at nå 

det hele, ser jeg frem til disse udfordringer en rum tid endnu. 

 

Mange hilsner,  

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand  
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Nyt fra Komfurudvalget 

 

Her sidst i november har 

vi modtaget tilbud fra 3 

leverandører, og vil 

straks i december mødes 

og gennemgå disse 

tilbud, så vi kan komme 

med en anbefaling til 

afdelingsbestyrelsen. 

 

 

Ingen af tilbuddene 

holder sig inden for den 

beløbsgrænse vi har 

afsat på 

Vedligeholdelsesplanen. 

MEN: Selv om vi kommer 

til at justere ind, det kan eksempelvis være at få tilbud om 

mindre ambitiøst komfur eller granske budgettet for at finde 

den manglende kapital, vil beboernes valg omkring hvid/stål 

og glaskeramisk/induktion vil stadig være gældende. 

 

 

Vi er meget klogere, når vi får afholdt næste møde i 

komfurudvalget, det sker tirsdag, den 4. december. 

Afdelingsbestyrelsen mødes senere samme aften for at 

gennemgå indstillingen fra komfurudvalget. 

 

 

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. 
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Juletræer i Lunden 
 

Igen i år kan man kaste juletræet 

ud over altanen og ned på 

græsplænen, så vi undgår at 

tilsmudse opgangene. Men pas på! 

Sørg for, at der ikke kommer 

nogen i vejen, vær eventuelt to 

om det, således at den ene kan 

”holde vagt”. 

 

Vi beder om, at det sker senest 

søndag den 6. januar 2013. 
 

 

 

 

OBS! 
 

Vaskeriet til jul og nytår 
Vaskeriet er lukket følgende dage: 

 

24., 25., 26. og 31. december, samt 1. januar.  
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Farvel, Lundeborg 

Tekst og fotos: Tommy Rex Mortensen 
 

Selve monumentet over renoveringen, Lundeborg, er ved at 

blive kørt væk. Det er en lidt underlig fornemmelse at stå 

med. Lundeborg har haft en stor indflydelse på de fleste af 

Lundens beboere, der midt i en brydningstid fandt fred og ro 

her. 

 

På den anden side, markerer det afslutningen på en 

renovering, der har haft betydelig indflydelse på os alle. Vi er 

blevet revet ud af vores dagligdag og har måttet indrette os 

på renoveringen efter bedste vis, en renovering, der for nogle 

har haft en kraftig og negativ påvirkning. Men også en 

renovering, der har givet, og stadig giver, os flotte og 

fremtidssikrede boliger og de flotteste grønne områder. 
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Læserbrev 
 

Er I katteejere, så læs det her lille råb om hjælp. 

  

Jeg har lige fået mig en lille skøn kattekilling, dejlig og fræk og 

kvik. Men jeg aner ikke hvordan jeg til foråret og til sommer 

kan sikre mine vinduer på altanen. 

 

Derfor tænkte jeg, at der da måtte være andre der har en 

lille/eller stor kat, som også har spekuleret på hvordan man 

løser dette problem. 

 

Derfor en bøn til jer der har løsningen, vil I ikke nok svare mig 

og “Maja” så vi roligt kan glæde os til at nyde vores 

altan/udestue når vinteren er forbi. 

 

Hun har med riv og krads hjulpet mig med at skrive og sender 

jer en kattehilsen fra Maja og hendes mor 

 

Jytte Hansen 

Daruplund 9, 2 mf. 

e-mail: jytte.lillemor.hansen@gmail.com 
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Beboerkoordinatoren,  

december 2012 

 

Vi har nu været i gang med renoveringen i over 2 år, og er 

ved at have været hele vejen rundt fra blok 15 til blok 14. Den 

sidste opgang der flytter hjem er Daruplund 69. Det sker 

lørdag den 8. december 2012. 

 

43 opgange har været genhuset i pavillonerne i Lundeborg. 

Stort set alle har været meget tilfredse med at bo i de 6/7 

uger i Lundeborg. 

 

Vi er i uge 48 begyndt at fjerne de tekniske installationer i 

Lundeborg på de pavilloner, der er fraflyttet. Man begynder at 

skille pavillonerne G til L og derefter A til C. Efter den 8. 

december bliver de sidste fjernet. De skal ud og virke ved 

andre renoveringer. 

 

Vi er jo i vinterperioden, og der kan gartneren ikke lave ret 

meget ved de grønne områder, så det bliver først gjort helt 

færdigt til foråret. 

 

Håndværkerbyen bliver også snart fjernet, og der vil blive en 

enkelt skurvogn tilbage, hvor Christian Øager, MTH vil sidde. 

 

Jeg har stadig 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 

 

Mandag den 17. december er min sidste arbejdsdag. Derefter 

må man kontakte Lasse Hundborg på mobil 20 32 11 37 eller 

mail: lasse@wessberg.dk  

 

Tak for samarbejdet om projektet, vi ses… 

Mange hilsener 

John Frimann 
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   Månedens foto 
      Foto: Tommy Rex Mortensen 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 

ekstraordinært bestyrelsesmøde  
Torsdag den 25. oktober 2012.  

 

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

Lilian Andersen, Verner Pedersen og Birthe Ketterle. 

  

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

Intet 

3. Renovering. 

Intet 

4. Kontorvagter. 

Intet 

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

5.1.  Det har i flere måneder ikke være muligt at få udleveret 

dokumentation omkring specifikke poster i Ældre Cafeens 

regnskab, på trods af gentagne henvendelser. 

Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge udvalget 

Ældre Cafeen og opsige samarbejdsaftalen. 

 

6. Møder, referater og meddelelser. 

Intet 

7. Regnskab. 

Intet. 

8. Varmemestersager. 

Intet 

9. Klager (fortrolige) 

Ingen. 

10. Ansøgninger. 

Ingen. 

11. Diverse 

Intet 
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Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 6. november 2012.  
 

 
 
 

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

Jensen,  Lilian Andersen, Verner Pedersen, Mogens 

Nielsen og Birthe Ketterle. 

  

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1 Nyt Afdelings/Varmemesterkontor. 

Lys og alarm. 

Lys opsat. Lidt skummelt. Alarm er opsat. Sættes snarest i 

gang. Der opsættes lys over indgangsparti. Oprydning er i fuld 

gang. 

2.2. Udgår 

2.3. Komfurudvalg. 

Mogens rykker Lejerbo for endelig afgørelse. 

2.4. Omlægning af parkeringspladser. 

Sagen ligger i Teknisk Forvaltning. Vi rykker for sagen. 

2.5. Parkering. 

Der nedsættes udvalg for bearbejdelse af problemet med P-

pladser langs banen. 

Biler over 3.500 kg må ikke parkeres på vores P-pladser. Der 

er forskellige pladser i kommunen, der er beregnet til store 

lastbiler, bl.a. Langbjergskolens P-plads. Kan ses foran i Krak. 

Motorcykler kan parkeres ved blokkene på halve P-pladser. 

Husordenen skal overholdes. 

 

3. Renovering. 
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3.1. Byggeudvalgsmøde. 

Stolper på legeareal mellem blok 7 og 8 er placeret for tæt på 

kant. Flyttes længere ind. 

Det undersøges, om hegn langs blok 12 mod parkeringsplads 

kan fjernes. Det er rustent og grimt, men beskytter de gående 

for, at bilerne ikke parkeres ind over fortov. 

Siloer og bæltekøretøjer optager flere parkeringspladser. Det 

undersøges, om nogle af dem kan fjernes. 

3.2 Medlemmer af byggeudvalget i Lunden blev gennemgået. 

Der er også et Byggeudvalg hos byggeledelsen. De forveksles. 

Det ene hedder fremover Lundens Byggeudvalg. 

 

4. Kontorvagter. 

4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 15. oktober 

og den 29. oktober af hhv. Verner og Lilian. 

 

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

5.1.  Ældrecafeen. Regnskabsbilag ikke udleveret. Ældrecafeen 

har fået opsigelse pr. 31. januar 2013. Yderligere møde med 

Ældrecafeens medlemmer er udelukket. 

 

6. Møder, referater og meddelelser. 

6.1. Referat af De 9 møde i oktober 2012 blev taget til 

efterretning. 

6.2.  Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i september 

blev taget til efterretning. 

 

7. Regnskab. 

Intet. 

 

8. Varmemestersager. 

8.1 Energimærkning. Rapport blev gennemgået. Det ser helt 

fint ud. 

8.2. Nyt udbud af telefoni, internet og TV fra 

Antenneforeningen Brøndby. Prisniveauet var ikke meget 

forskellig fra det nuværende i Dansk Kabel TV, så vi enedes 

om at sige nej tak. 

8.3. Ophængning af afdækning af vinduer. 
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Enkelte beboere har ophængt papir og diverse klædestykker 

op i vinduer i stue og altan. Det ser ikke pænt ud, og kan 

hurtig komme til at ligne klunsekvarter. 2 personer udtages til 

at tale med folk om problemet. Vi kan evt. tilføje et pkt. i 

Husordenen ved næste Afdelingsmøde. 

 

9. Klager (fortrolige) 

Ingen. 

10. Ansøgninger. 

Ingen. 

11. Diverse 

Det foresloges, at der opsættes overvågning af opgangene på 

grund af tyverier. 

 

Næste møde tirsdag den 4. december 2012, kl. 1700. 

Refereret ved Birthe Ketterle 
 
 

 

 
Vindere af opgaverne i sidste blad 
 

Voksenopgaven: 

1: Trolle-Christensen, D. 71 

2: Peter Thøgersen, D. 5 

3: Eva Andersen,  D. 5 

 

Børneopgaven: 

1: Kirstine Persson, D. 3 

2: Thomas Ehlers, D. 35 

3: Martin Nguyen, D. 19                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
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En lille knude er stor hjælp 
 

Vores funktionærer oplever alt for tit, at skraldeposer smides i 

skakten uden at der er slået en lille knude på den, eller affald 

hældes direkte i skakten.  

 

Det betyder ekstraarbejde, da skraldespandene 

skal spules oftere, og det betyder også en 

ulækker oplevelse for vores blå mænd, når de 

skal tømme en overfyldt skraldespand, hvor 

indholdet er løbet ud af poserne. 

 

Sidst, men absolut ikke mindst: 

 

Vi skal bruge 350.000 kr. til 

spuling af skakterne! Penge, som 

vi sagtens kunne bruge mere 
fornuftigt. 
 

En lille knude kan løse mange problemer, og spare os for store 

omkostninger. Brug knuden! 

 

 

 

 
 

Knallerter i cykelrummene 
 

Det er tilladt at stille knallerter i cykelrummene.  

Under renoveringen af cykelrummene, er der lavet 

luftgennemgang i døren, og en gennemboring bagerst i 

cykelrummet. Derved er der hele tiden luftudskiftning. 

 

En betingelse er selvfølgelig, at knallerten ikke er utæt, den 

må hverken spilde olie eller benzin. 
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Voksenopgave 
Kun for beboere i Lunden.  

 

Denne gang prøver vi med en Sudoku.  

Vind enten 1 eller 2 flasker vin. 

 

Udfyld opgaven, navn og adresse og aflever siden i postkassen 

ved kontoret, Daruplund 29, altansiden, senest den sidste 

fredag i måneden kl. 16.   

 

Navn: ____________________________________________        

 

Adr.: _____________________________________________ 
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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. 

Udfyld svar, navn og adresse og aflever siden i postkassen ved 

kontoret, Daruplund 29, altansiden, senest den sidste fredag i 

måneden kl. 16. 

 

Svar og navn: ______________________________________  

 

Adresse: __________________________________________  
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Generel info 
 

Vaskeriets normale åbningstider 

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

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

 

Se også side 8! 
 

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

 

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
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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 
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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. 
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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  
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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 
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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: 

 

Finn Nielsen 

Tlf.: 43 53 04 53 

Mail: afd157cafeen@lundens.net 
 

 

  

mailto:afd157cafeen@lundens.net
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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 
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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
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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. 
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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.  
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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. 
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Redaktionen: 
Daruplund 29, altansiden, 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, altansiden, 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 
 

Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.th 

Bestyrelsesmedlem: Lillian Andersen, Daruplund 37, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1.th 

Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1.tv 

 
 

Lokalinspektør: Mogens Nielsen 

Varmemester: Jens Hammer 
Daruplund 29, altansiden 

 
Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 

Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82 
Telefonsvarer aflyttes konstant 

e-mail: varmemesteren@lundens.net 


