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Redaktørens side 
 

Så blev det marts og Lundexpressen fik 

ny redaktør. 

 

Jeg havde allerede besluttet mig, inden 

jeg mødte op til afdelingsmødet. Jeg 

skulle være redaktør på Lundexpressen. Bladet måtte under 

ingen omstændigheder forsvinde! 

 

Jeg kan kort fortælle om mig selv, at jeg har boet i Lunden 

siden marts 2011. Jeg har boet i Brøndby Strand de første 18 

år af mit liv, og flyttede tilbage for 4 år siden. Jeg bor i 

Daruplund 15 med mine to børn på henholdsvis 13 og 4 år. 

Jeg arbejder som kontorassistent til daglig, er fotograf i min 

fritid, og nu er jeg så også redaktør her på Lundexpressen. 

Desuden laver jeg frivilligt arbejde både i støtteforeningen til 

Brøndby Håndbold Klub og i Hjemmeværnet. 

 

Jeg vil enormt gerne have forslag til indhold i bladet. Jeg 

opfordre derfor alle til at kontakte mig via redaktionsmailen, 

hvis de har noget interessant at fortælle om, eller gerne vil 

hjælpe med at skrive indlæg. 

 

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 senest D. 2.april, eller sendes på 

mail til denne adresse: redaktionen@lundens.net 

 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Bentsen 
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Det årlige afdelingsmøde  

blev afholdt den 12. februar, og lad 

mig straks sige tak for den store 

opbakning, der var til bestyrelsen. 

Ikke kun blev beretningen godkendt 

med overvældende flertal, men også 

bestyrelsens forslag, og vores 

anbefalinger omkring de indkomne 

forslag fra beboerne, blev bakket 

meget flot op. 

 

Det giver et rygstød at den store slags. 

Bestyrelsen er jeres tillidsmænd, og signalet fra forsamlingen 

var helt klart, at der er udbredt tilfredshed med vores arbejde. 

Det er vi meget glade for, vi er klar til endnu en sæson. 

 

Vi har været meget igennem  

i forbindelse med renoveringen, og her hvor den kun har få 

måneder tilbage, kan vi koncentrere os om Lundens sociale liv, 

og på det netop overståede bestyrelsesmøde blev der snakket 

meget om velfærd. Det kommer du til at mærke mere til! 

 

Ja, du sidder med Lundexpressen i hånden!  

På afdelingsmødet fik vi nemlig valgt en ny redaktør, og det 

gør at vi gudskelov kan videreføre Lundexpressen. Tak til 

Sanne for at tage redaktørposten. 

 

Renoveringen  

kører stadig på lavt blus grundet vejret. Vel er der i skrivende 

stund flot solskin over Lunden, men det klare vejr betyder 

også frostgrader, og dermed stilstand. Pt. er det mest 

opfølgning på fejl og mangler, der arbejdes på. 

 

Afdelingsmødet gav bestyrelsen mandat  

til at arbejde på en analyse omkring at lave et beboerhus. 

Tanken er, at flytte vaskeriet og lave beboerhus i stedet for. 

Der er flere fordele ved en flytning til et selvstændigt hus. 
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Ikke mindst for beboerne i blok 14 og omegn, der mange 

gange har været plaget af støjgener. Men det har også været 

et problem, at musik og lys slukker, mange gange når en fest 

er rigtig godt i gang. Får vi et beboerhus, kan man holde fest 

til langt ud på natten, hvis man ønsker det. 

 

Jeg har lovet  

jer en foreløbig beregning på den huslejestigning vi får, når 

renoveringen er færdig. Den er jeg i gang med, jeg regner 

med at lave en folder, der går lidt længere i dybden, end blot 

en simpel opstilling i tabelform. Hav lidt tålmodighed endnu  

 

Vi går mod lysere tider 

Lunden går mod lysere tider. Foråret tripper lige uden for 

døren, og snart er alt varmt og grønt. Jeg ser frem til nogle 

lyse, grønne og spændende måneder med godt og traditionelt 

beboerdemokratisk arbejde. 

 

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand 
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18. februar 2013 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 5. februar 2013.  

 

 
 
 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen, Verner 

Pedersen, Lilian Andersen, Mogens Nielsen og Birthe 

Ketterle. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1. Komfurudvalg. 

Brev udsendes til de beboere, der har indbygningsovn samt 

komfurplade. 

2.2. Omlægning af parkeringspladser. 

Projektet er klar til at påbegynde. 

2.3. Elektroniske varmemålere på radiatorer. 

Leverandører kontaktet, tilbud indhentes. 

 

Pkt. 3. Renovering. 

Generelt. 

Mangler stadig udvendige arbejder på blok 14 og en del 

arbejder på gårdarealerne, vejrliget har stoppet en del af 

arbejdet. Der er opfølgning på de lejligheder, der stadig har 

fejl og mangler. 

 

4. Kontorvagter. 

4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 21. januar af 

Verner og fra den 4. februar af Birthe 

Der var en klage fra en beboer, der havde problemer med 

overboens katte, der tissede på altanen, så malingen hos 
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hende var gul. Søren og Verner taler med den indklagede 

samt klageren og syner skaderne. Det er ikke tilladt at have 

mere end 1 kat i lejligheden. 

 

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

Ny klub: Lundens Seniorklub. Hovedansvarlig er Gert 

Andersson. 

 

6. Møder, referater og meddelelser. 

6.1. Referat af De 9 møde den 9. januar 2013. Her blev bl.a. 

nævnt det nye Mediehus i Kisumparken, som skal huse bl.a. 

Esplanaden. 

6.2. De 9 møde afholdes den 11. februar, hvor Søren deltager 

i stedet for Tommy. 

6.3. Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i december 

blev taget til efterretning. 

6.4. Forberedelserne til Afdelingsmøde den 12. februar 2013 

blev opsummeret. 

 

7. Regnskab. 

Budgetkontrol blev taget til efterretning. 

 

8. Varmemestersager. 

Intet særligt. 

 

9. Klager (fortrolige) 

Ingen. 

 

10. Ansøgninger. 

Ingen. 

 

11. Diverse 

Nyt forslag fra Verner ”Lille knude – stor hjælp) til eventuel 

opsætning på skaktlågerne blev diskuteret. 

 

Næste møde tirsdag den 5. marts 2013 -kl. 1800 . 

 

Refereret ved Birthe Ketterle 
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Månedens foto 
Af Jørgen Jensen 
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Der er ingen konkurrencer i dette nummer 

Dette skyldes at jeg simpelthen ikke har kunnet nå at lave 

dem færdig til dette nummer af Lundexpressen. 

 

Der vil være konkurrencer igen i næste udgave Lundexpressen 

der udkommer i april! 
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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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De Hemmelige Trin 
Tekst: Sanne Bentsen Foto: leveret af Pernille Jensen 

 

 

 

Pernille Jensen smiler til mig og siger hej, da jeg kommer op 

ad trappen og ind i hendes lejlighed. Hun sagde med det 

samme ja, da jeg spurgte om jeg måtte interviewe hende, i 

forbindelse med hendes medvirken i de hemmelige trin. Det 

første af en række tv programmer, der bliver sendt på TV2 kl. 

20 hver fredag. 

 

Pernille er 37 år og har boet i Lunden de sidste 10 år, men 

blev alene med sine tre børn for lidt over 1 år siden. Pernille 

har arbejdet på Brøndby Kommune i over 12 år som 

overassistent på teknisk forvaltning.  

 

Jeg var meget nysgerrig, efter at høre om nogen af de ting 

man ikke ser eller høre om i programmet. Jeg spørger derfor 

Pernille om hvordan hende og hendes kollegaer endte i 

programmet. 
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Det var en mail der opfordrede interesserede i at melde sig, 

fordi Pernille er tilmeldt en mailservice der informerer om 

statist jobs m.m. Der stod intet om dans, men det lød så 

spændende at hun snakkede med sine kollegaer. Dette endte 

med at de meldte sig til programmet og kom til 

optagelsesprøve. 

 

Allerede 4 uger før programmet begyndte de at øve dans med 

Toniah, men det var først præcis tre uger før, at de blev 

præsenteret for Toniah’s koreografi til deres dans. De øvede 

hver eneste dag i de sidste 3 uger, lige bortset fra en enkelt 

dag. 4-5 gange blev der øvet sammen med Toniah, og 4-5 

gange blev der øvet med deres mentorer. Så der blev virkelig 

knoklet!!! Ikke kun fordi det var fysisk hårdt, men det skulle 

vise sig at være lige så krævende psykisk for Pernille. 

 

Programmet kan ses på TV2 play på denne adresse: 

http://play.tv2.dk/tv/underholdning/de-hemmelige-

trin/oldboys-spillerne-snigpremiere-65216/ 

 

En artikel om programmet kan læses på TV2’s hjemmeside: 

http://programmer.tv2.dk/articlenew.php/id-64446064:sexet-

streetdance-udfordrede-kontormus.html 

 

 

http://play.tv2.dk/tv/underholdning/de-hemmelige-trin/oldboys-spillerne-snigpremiere-65216/
http://play.tv2.dk/tv/underholdning/de-hemmelige-trin/oldboys-spillerne-snigpremiere-65216/
http://programmer.tv2.dk/articlenew.php/id-64446064:sexet-streetdance-udfordrede-kontormus.html
http://programmer.tv2.dk/articlenew.php/id-64446064:sexet-streetdance-udfordrede-kontormus.html
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Dansens Dag 2013 
Tekst og foto: http://www.dansensdag.dk/side.asp?side=1 

 
 

Dansens Dag 29. april  

Hvert år d. 29. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret 

i hele verden. 

 

Også i Danmark samler Dansens Dag alle slags dans for at 

fejre kunstformen.  

Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at 

krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og forene 

folk i fred og venskab gennem et fælles sprog: DANS! 

 

Alle kan være med 

Dansens Dag er en deltagerdrevet begivenhed. Alle kan være 

med. Foreninger, skoler, virksomheder og privatpersoner kan 

arrangere alt fra tre dansetrin efter frokost, en svingom i 

gågaden og til en festlig danseaften. Man kan også lave 

optaktsbegivenheder, der leder op til den internationale 

mærkedag. 

 

Årets Dansens Dag budskab 

Hvert år munder Dansens Dag ud i et internationalt budskab. 

 

   
 

Dansens dag blev første gang fejret 29.april 1982, hvor 

UNESCO organisationen International Theatre Institute (ITI) 

udråbte dagen til at være årlig international mærkedag for 

dans. 
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Her er et lille udvalg af allerede offentliggjorte arrangementer. 

 

 
 

Global Kidz flashmob. 

Global Kidz som er kendt for deres verdensdans byder på 

Dansens Dag alle velkommen til at nyde en alsidig danse 
flashmob, udført af børn og...  

Arrangeret af: Global Kidz. 

Dato: Man. d. 29. april 2013, kl. 16.  

Sted: Nyhavn, Mindeankeret 

 

 
 
Lunch Beat på IKK. 

Arrangementet Lunch Beat afholdes på Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab. En diskoteks-frokostpause hvor maden kan 
indtages dansende...  

Dato: Man. d. 29. april 2013, kl. 12.  

Sted: Københavns Universitet 

 

Se også om dansens dag her: 

http://www.youtube.com/watch?v=inPDVaAih8k&feature=shar

e 

http://www.dansensdag.dk/ 

 

Skal vi her i lunden lave en event? 

 

Hvis der er nogen der har ideer må i meget gerne kontakte 

redaktionen på: redaktionen@lundens.net 

http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-dansensdage/nr-2067360
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-dansensdage/nr-181443
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-dansensdage/nr-2082729
http://www.youtube.com/watch?v=inPDVaAih8k&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=inPDVaAih8k&feature=share
http://www.dansensdag.dk/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-dansensdage?Startnr=12&MarkType=dansensdag&Area=Hele Danmark&
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-dansensdage?Startnr=10&MarkType=dansensdag&Area=Hele Danmark&
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Vaskeriet 
 

Grundet underskud på driften af vaskeriet, er priserne blevet 

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: 
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 

 

Lejerbo har ændrede 

telefontider frem til 1.juni 

 

Kontortid:    Telefontid: 

Mandag – torsdag:   Telefon: 70 12 13 10 

Kl. 10:00 – 15:00   Mandag – torsdag: 

10:00 – 14:00 

Fredag 10:00 – 12:00 

 

Ændringen sker, fordi man er ved at indføre et nyt IT-system i 

Lejerbo. Det nye IT-system vil give endnu bedre muligheder 

for at servicere både kommende og nuværende lejere. 
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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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DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
 

Redaktionen: 
Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand. 

 

Ansvarshavende: Sanne Bentsen 
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) 


