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Redaktørens side 
 
Vinteren er over os, og mange af os har 

desværre været syge, men nu går det 

mod lysere tider og foråret kommer jo 

snart, selvom frosten endnu engang har 

bidt sig lidt fast og det er hundekoldt. 

Renoveringen af vores lejligheder er afsluttet men de grønne 

områder kan først færdiggøres når det bliver forår! 

 

Vi afholder vores afdelingsmøde her i februar som sædvanlig, 

og forhåbentlig er der én af jer, der vil vælges som redaktør til 

Lundexpressen! Ellers er dette nummer jo det sidste, og det er 

der sikkert mange af jer, der vil være kede af! 

 

Rigtig god fornøjelse med dette nummer. Det er vigtigt, at I 

sender indlæg m.m. inden deadline – som er den sidste 

fredag i hver måned kl. 16.00 - 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. 

 

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

denne adresse: redaktionen@lundens.net 

 

 

Med venlig hilsen 

Lilian 
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Lunden i pressens søgelys 
Det var en meget flot forside, 

Berlingske Business havde på 

ejendomssektionen sidste måned. 

Jørgen Jensen billede prydede 

forsiden, og inde i bladet var der en 

stor artikel om renoveringer i den 

almene sektor, igen illustreret af 

Jørgen Jensens billede fra Lunden. Se 

mere inde i bladet. 

 

 
Sidste Lundexpressen 
Du sidder med det, måske, sidste Lundexpressen i hånden. Vi 

har i flere måneder efterlyst en redaktør, men der er ingen der 

har henvendt sig. Det kræver da også sin M/K at skulle 

afsætte en del timer til bladet, og det er til tider øretævernes 

holdeplads, men under alle omstændigheder vil det være 

frygteligt ærgerligt, hvis vi ikke finder en der kan tage over. 

Derfor foreslår vi på afdelingsmødet, at redaktørjobbet bliver 

aflønnet med 1500 kr. pr. udgivelse. 

 

Afdelingsmødet, mød op! 
Apropos afdelingsmødet: Det er den 12. februar, du har 

modtaget indkaldelse og bilag i din postkasse. Husk, at 

afdelingsmødet er en generalforsamling, hvor der tages vigtige 

beslutninger, der påvirker din hverdag i Lunden. Denne gang 

skal vi vælge nyt bestyrelsesmedlem og suppleanter. 

Derudover er der mange forslag, både fra beboere og fra 

afdelingsbestyrelsen. Jeg ville ønske jeg kunne sige: ”Det ta’r 

kun 5 minutter”, men det tager noget længere. Til gengæld er 

det mere vigtigt end en tur i Fakta. Ses vi? 

 

Mange hilsner,  

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand 
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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. 

 

Afdelingsbestyrelsen stiller på afdelingsmødet forslag om at 

gøre redaktør jobbet aflønnet. Dette selvfølgelig som et sidste 

forsøg på at finde en der har lyst til at tage tjansen, og tjene 

lidt ekstra på det. 

 

Dette er det sidste blad, hvis vi ikke 

finder en redaktør    
 

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at 

kontakte os. Kontaktinfo finder du på bagsiden. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1AeyFb8mBw3fOM&tbnid=DejrhiEwSMmOlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vinaa.dk/advokat/09-webside/ansvarlig.html&ei=o-gPUZeeNtDOsgaYz4D4Cw&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNEe8-GVRJPqcgJmLQ-DVGYUdxfcKA&ust=1360083476564736
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Kloge ord 
 

I antikkens Hellas var Sokrates kendt for at sætte kundskab 

højt.  

En dag traf en bekendt den store filosof og sagde: «Ved du 

hvad jeg netop hørte om din ven?" 

  

"Vent lidt," svarede Sokrates. "Før du fortæller mig noget, 

ønsker jeg at du lader det passere igennem en lille test. Den 

kaldes trefoldige filter test." 

  

"Trefoldige filter?" 

 "Det er rigtigt," Sokrates fortsatte. "Før du fortæller mig 

noget om min ven, kan det være en god idé at tage et øjeblik 

og filtrere, hvad du siger. Det er grunden til jeg kalder det den 

trefoldige filter test. Det første filter er ”Sandhed”. Har du 

sørget for, at det du vil fortælle mig, er sandt? " 

 

 "Nej," sagde manden, "faktisk jeg lige hørt om det." 

 "Okay," sagde Sokrates. "Så du ved ikke rigtigt, om det er 

sandt eller ej. Lad os nu prøve det andet filter, filteret af 

”Godhed”. Er det du er ved at fortælle mig om min ven noget 

godt?" 

 

 "Nej, tværtimod ..." 

 "Så", Sokrates fortsatte, "du ønsker at fortælle mig noget 

dårligt om ham, og du er ikke sikker på det er sandt. Du kan 

stadig bestå prøven, fordi der er endnu filter, nemlig 

”Nytteværdi”. Er det du ønsker at fortælle mig om min ven 

noget der er nyttigt for mig?” 

 

 "Nej ikke rigtig ..." 

 

 "Nå," konkluderede Sokrates, "Hvis det, du ønsker at fortælle 

mig hverken er sandt, godt eller endda nyttigt, hvorfor så 

overhovedet fortælle det til mig?"
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Det gamle Lunden 
Foto: Jørgen Jensen  
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Bestyrelsesmøde 
 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2013.  

 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen, Verner 

Pedersen, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle. 

Afbud fra: Lilian Andersen 

  

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1 Nyt Afdelings/Varmemesterkontor. Sagen afsluttet. 

2.2. Komfurudvalg. 

Breve om omdeling af komfurer udsendes. 

De få, der har komfurplade og ovn adskilt får tilbudt et til ny 

komfurplade og ovn. Skal afklares med Lejerbo.  

2.3. Omlægning af parkeringspladser. 

Verner og Søren tager kontakt til Lasse H. og kommunen, og 

MTH (Christian) kommer med et tilbud. 

2.4. Problematik omkring yderligere parkeringspladser udgår 

til senere. 

 

Pkt. 3 Renovering. 

3.1. Byggeudvalgsmøde. 

Hovedsti gennem Lunden og lamper skal rettes op. Dong skal 

godkende opretning. 

Varme- og vandmålere: Det undersøges om vi kan finde 

økonomisk råderum til fjernaflæsning. Igangsætning og 

opsætning påbegyndes den 1. april 2013. 

Eventuel afslutningsfest for renovering afholdes den 25. maj 

2013. Nærmere op-lysning kommer senere.  

 

Pkt. 4 Kontorvagter. 
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4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 10. 

december 2012 0g den 7. januar 2013 af Verner og Birthe. 

 

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

Der udformes ny kontrakt med den tidlige Ældrecafe. 

 

Pkt. 6 Møder, referater og meddelelser. 

6.1. Referat af de 9–møde i december 2012 blev taget til 

efterretning. 

6.2. Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde den 22. 

november 2012 blev taget til efterretning. 

6.3. Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i december 

blev taget til efterretning. 

6.4. Afdelingsmøde den 12. februar blev gennemgået. 

Birthe sørger for smørrebrød, stemmesedler og navneskilte. 

 

Pkt. 7 Regnskab. 

Budgetmøde afholdes den 3. januar 2013. 

 

Pkt. 8 Varmemestersager. 

8.1 Energimærkning. 

Energimærkning af Lunden: Kategori C er ret godt for 

etagebyggeri. Dammene og Gildhøj lidt ringere, kategori: D. 

Se også pkt. 2 (løbende sager.) 

 

Pkt. 9 Klager (fortrolige) 

Ingen. 

 

Pkt. 10 Ansøgninger. 

Ingen. 

 

Pkt. 11 Diverse 

Intet. 

 

Næste møde tirsdag den 5. februar 2012, kl. 18:00. 

 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Vindere af opgaverne i sidste blad 
Voksenopgaven: 

2 flasker vin: Tom Donovan, D5 

1 flaske vin: Mads Jørgensen, R4 

Børneopgaven: 

100 kr.: Melanie Christensen, D35 

60 kr.: Nicolai Taudahl, D33 

40 kr.: Zafira Wigh, D3            Tillykke til vinderne! 
 
Præmierne skal afhentes senest om 1½ måned på afdelingskontoret, 
mandag i lige uger, der er åbent fra 18 – 19. 
 

Der er ingen konkurrencer i dette nummer 

Vi ved ikke, om Lundexpressen bliver videreført, det afklares 

på afdelingsmødet. 

 

Der er derfor ikke nogen konkurrencer denne gang, men 

forhåbentlig udkommer der et Lundexpressen med 

konkurrencer i marts måned!  

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


 

12 

Vores lokale kiosk 

”Jo tak, det går godt”, svarer Babar, da jeg spørger ham 

hvordan butikken går. Dejligt at høre, det er vigtigt med 

butikken i vores lille lokalområde. 

 

Butikken er virkelig blevet flot. Her er et rigtig godt udbud af 

dagligdags varer, og Babar håber at den bestilte Tips og Lotto 

maskine kommer lidt senere på måneden. 

 

Dagens aviser, ugeblade og lignende er allerede en del af 

sortimentet. Det er brød fra bageren også. Det kommer fra 

vores egen lokale bager i centret, og har i øvrigt samme pris.  

 

Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! 
Hvis du ringer eller mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt 

ud efter butikkens lukketid kl. 20. Du kan selvfølgelig også 

bestille til en anden dag. Telefonnummeret er 69 60 45 17,  

e-mail er kiosk1517@gmail.com 
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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! 
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Månedens foto 
Foto: Jørgen Jensen 
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Vaskeriet 
 

Grundet underskud på driften af vaskeriet, vil priserne bliver 

reguleret. 

 
 

Pr. 1. februar 2013 er vaskeriets priser som 
følger: 
 

Forvask     5 kr. 

Maskine 6 kg.  17 kr. 

Maskine 10 kg.  22 kr. 

Tørretumbler  10 kr. pr. 10 minutter 

Strygerulle  12 kr. pr. 25 minutter 

Centrifuge  Gratis 

 

 
 

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

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

 
 

Vaskeriet er lukket følgende 

dage: 
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag 

Nytårsaftensdag, 1. januar 

Påskedag, 2. Påskedag 

2. pinsedag 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
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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 

 

 

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

 
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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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 

professionel  hjælp, hvis snitmønstret ikke passer, 

eller hjælp til, hvordan du syr dit tøj ind eller ud       

samt oplægning af bukser m.m. 

 

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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Lundens Seniorklub 
Daruplund 19 
(indgang fra altansiden) 
 
 

 

Åbningstid er: Torsdag fra kl. 13.00 til kl. 17.00. 

 

Lundens Seniorklub er for alle seniorer, dvs. 

førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere, og 

dem som nærmer sig dette stadie, boende i Resenlund og 

Daruplund samt seniorer, som er bosiddende i området ”De 

9”. 

 

Der er mange aktiviteter, bla. bankospil der afholdes den 

første torsdag i måneden, og lotteri den 3. torsdag i måneden 

– dog ikke i sommermånederne. Desuden er der fælles 

spisning alt afhængig af medlemmernes ønsker. 

 

Om sommeren kan man nyde den lille gårdhave. 

Der er borde og stole. 

 

 

Der forefindes også lærebøger i internet og Office 

programmerne m.v. 

 

Der betales et mindre månedligt kontingent. 

 

Kig ind og se vores flotte lokaler og få samtidig information om 

alle vores aktiviteter og initiativer. 

 

Yderligere oplysninger om klubben kan fås hos 

ansvarshavende: 

 

Gert Andersson 

Tlf.: 25 14 27 54 

e-mail: gos@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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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 løbende indtil kl. 15 (fredag kl. 13) 


