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Redaktørens side 
 

Så kom der lidt varme og med det også mere 

energi! Vores ude arealer når på grund af den 

lange periode med frost ikke at blive færdige til 

den kommende sommer, men man kan da 

sagtens forestille sig, hvordan der vil se ud til næste år ved 

samme tid. 

 

Nu kan vi så se frem til en afslutning på byggeriet og en 

endelig fastsættelse af huslejestigning. Desværre er der nogen 

af os der stadig slås med fejl og mangler, men forhåbentlig 

bliver der også rettet op på dette i løbet af sommeren. Hvis 

der er nogen af jer der har historier fra byggeperioden, vil jeg 

meget gerne have dem på mail til næste nummer. Ikke alle vil 

nå siderne i bladet, men jeg håber på at kunne skrive om både 

gode og mindre gode oplevelser. 

 

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

sender indlæg m.m. inden deadline – som normalt 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. 31. maj, eller sendes 

på mail til denne adresse: redaktionen@lundens.net 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Bentsen 

Redaktør 
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Byggesagen er afleveret 

Her den 30. april er byggesagen 

afleveret, bortset fra udvendige 

arbejder, altaner og fejl og mangler i 

ca. 20 boliger. Det betyder at 

Byggeskadefonden kan gå i gang med 

deres arbejde, hvor de skal gennemgå 

byggeriet, for at se om det lever op til 

de beskrivelser, der er udfærdiget, da 

renoveringen blev projekteret. Det sker 

i samarbejde med udefra kommende og 

uvildige rådgivere. 

 

Det betyder også, at huslejestigningen kan varsles. Den vil 

træde i kraft i august/september, alt efter gældende 

lovgivning.  

 

Jeg har lovet jer en folder omkring huslejestigningen og 

dens betydning fremover. Den er desværre forsinket, da der, 

efterhånden som der blev arbejdet på den, var meget mere 

jeg synes skulle beskrives. Den er faktisk ikke længere en 

folder, men er blevet til et hæfte. Jeg mangler de sidste tal fra 

Lejerbo, og så snart jeg har dem, bliver det færdiggjort og 

uddelt. 

 

Ude arealerne når som bekendt ikke at blive færdige på 

grund af den lange frostperiode. Specielt de grønne områder 

kommer til at vente på efteråret, da man ikke kan plante hen 

over sommeren. Vi kommer altså til at vente et år med at se 

Lunden iklædt sit nye sommertøj – men det bliver helt sikkert 

værd at vente på. 

 

Individuel afregning af vand og varme er også på 

trapperne. I juni vil Techem begynde installationen af målerne, 

og straks derefter vil den individuelle afregning begynde. Vi får 

som bekendt fjernaflæsning af målerne, hvilket betyder at der 

ikke skal nogen ind i lejlighederne for at foretage aflæsning. Vi 
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har også tilkøbt muligheden for, at hver beboer kan logge sig 

på en portal og aflæse de enkelte måleres forbrug. 

 

Pas på forbruget! 

Det er rigtig fornuftigt at tjekke vand- og varmeforbruget 

løbende, for at undgå en stor efterregning. BL’s blad Boligen 

fortæller om familier, der har fået efterregninger på flere 

tusinde kroner, som følge af overgangen fra fælles til 

individuel afregning. Se artiklen om spareråd inde i bladet. 

 

Vi skal feste… 

…Ja vi skal! Den 25. maj slår vi et stort telt op på 

parkeringspladsen ved Selskabslokalerne. Her skal vi sige 

farvel og tak til renoveringen (selv om den ikke helt er 

færdig). Der vil være lækker middag, masser af forskellige 

kølige drikkevarer, kulørte lamper og festmusik for alle mellem 

0 og 100, leveret af duoen Take-Two. ALT ER GRATIS, og vi 

håber at rigtig mange af jer kommer forbi, og får en rigtig 

hyggelig aften sammen med naboer og venner fra Lunden. 

 

Ses vi? Det tror jeg vi gør   

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen 

afdelingsformand 
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Månedens foto 
Af Bertel Dueholm 
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12. marts 2013 

23. april 2013 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 

bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 2. april 2013.  

 

 
 

 

Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen, Verner 

Pedersen, Lilian Andersen, Brian Taudahl Børgesen, 

Jørn Gramm og Birthe Ketterle. 

 og Mogens Nielsen  

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden. 

1.1  Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2  Løbende aktioner. 

2.1 Fjernaflæste varme- og vandmålere. 

 Tilbud  fra 3 firmaer er modtaget. 

Der var yderligere spørgsmål omkring tilbuddene, 

Mogens vil afklare. 

 

2.2. Asfaltering. 

Lundens parkeringspladser asfalteres, når de store 

entreprenørmaskiner og lastbiler ikke længere er i 

arbejde i Lunden. Det over vejes at lave en midlertidig 

afstribning af parkeringspladserne ved blok 12-14. 

 

2.3. Skilte ved indkørsel til blokkene ”Kørsel på gangstier 

forbudt”.  

 Verner og Brian taler med Teknisk forvaltning. 

 

3. Renovering. 
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3.1. Der er mangler opfølgning af fejl og mangler i ca. 16 

boliger. 

Revner imellem gulvbrædder. Junckers har været på 

gennemsyn og udarbejder rapport. 

Blok 15: Risten passer ikke, der lægges ny rist. 

Espalierer er ikke afleverede. Alle vil blive gennemgået 

og rettet op. 

18 arbejdsdage udgået grundet vejrlig. 

Afdelingernes fest i Kulturweekend er lørdag den 8. 

juni. Der mangler hjælpere. Søren og Birthe plejer at 

hjælpe til. 

Pkt. 4 Kontorvagter. 

4.1 8. marts. Lilian og Verner. Blev gennemgået. 

Det blev besluttet, at der skal være 2 personer på 

hver kontorvagt. 

Pkt. 5 Udvalg: IT. Klub- og ekstra rum, husdyr. 

 Intet. 

Pkt. 6 Møder, referater og meddelelser. 

6.1 De 9 møde januar 2013.04.23 

Afdeling BAB har ikke råd til at give tilskud til 

Afdelingernes Fest og Kulturweekend næste år. 

6.2. Lejerbo HB februar 2013. 

Der blev drøftet et forsikringsspørgsmål vedr. indbrud, 

hvor dør bliver ødelagt. Nødreparation af dør for at 

sikre beboerens ejendele er for lejers 

ansvarsforsikring. Ny dør eller normal reparation 

betales af afdelingen. 

Dette er blevet bekræftet af Nordflex 

forsikringsselskab.  

6.3. Forslag fra Børnenes Rejsebureau.  

 Budgettet blev godkendt. 

6.4. Underskudsgaranti, Kulturweekend/Afdelingernes Fest. 

 Blev godkendt. 

Pkt. 7 Regnskab 

 Intet. 

Pkt. 8 Varmemester/Bestyrelsen 

 Intet 

Pkt. 9 Klager (fortroligt) 
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9.1. Urin fra kat – opfølgning. 

Nej til ansøgning om at passe ekstra husdyr, når man 

har et husdyr i forvejen. 

9.2. Rod i Ældrebolig, ude areal. 

 ”De blå mænd” rydder op. Sagen lukkes. 

Pkt. 10 Ansøgninger. 

10.1 Ansøgning om maling til klub 51 inkl. kældergang: OK 

 

Pkt. 11 Diverse.  

”Brug Knuden” blev vedtaget til ophængning på 

opslagstavle og skakt- låger. 

 Annonce fra Købmand skal i LE hvert nummer. 

 

 

. 

 

 Refereret ved Birthe Ketterle 
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Afdelingernes fest 

 
I weekenden den 7.- 9. juni er der KulturWeekend. Her sker 

der som altid en masse, og ved Afdelingernes Fest, som er en 

fest for De 9’s beboere, har vi i år et stort, internationalt navn, 

nemlig Johnny Logan! 

 

Festen starter kl. 18 med 

festmiddag, og kl. 20 går Bobby 

Molino på scenen med sit band, og 

så står den på gedigen old time 

rock ’n’ roll. Bobby Moleno har 

turneret med navne som Chuck 

Berry og Little Richard, så det er 

en erfaren herre vi har fået fat i. 

 

Kl. 21:20 går Johnny Logan på 

scenen, og den gode Logan 

kender vi alle sammen. Som 

vinder af Melodi Grand Prix i ’80 

og ’87 og som komponist af 

vindersangen fra ’92, grundlagde 

Johnny Logan en lang og flot 

karriere. ”What’s Another Year” 

og ”Hold Me Know”, kender vi 

vist alle sammen!  

 

Billetter til hele arrangementet, 

eller kun til musikdelen, kan købes på kontoret i bestyrelsens 

åbningstid. 
 

 

Hold på vandet! 
 

Hold fokus på vandforbruget, det betaler sig! Vand er dyrt, for 

vi bruger rigtig meget af det. Her er der en stribe gode råd, de 
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vil helt sikkert spare masser af vand – og dermed masser af 

penge. Og så er der selvfølgelig hensynet til vores miljø, vand 

er en knap resurse på vores jord. 

 

 Monter en spare perlator til din vandhane. Den blander 

vandet med luft, så strålen virker større. 

 Monter en vandbegrænser i din vandhane. Den nedsætter 

gennemstrømningen af vand i hanen, og sammen med en 

perlator kan du spare op til 40 % af dit vandforbrug. 

 Monter en vandbegrænser i din bruser. En 

vandbesparende bruser bruger 6-10 liter vand pr. minut 

mod en almindelig bruser med 10-20 liter vand pr. minut.  

 Tag et brusebad i stedet for karbad. Ved karbad bruges 

der 80-100 liter vand.  

 Vælg vaske- og opvaskemaskine med lavt vandforbrug, 

dvs. A-mærke. Ældre vaskemaskiner og opvaskemaskiner 

bruger både mere strøm og mere vand. 

 Brug spare programmerne i vaske- og opvaskemaskinen. 

Spring forvasken over i vaskemaskinen, vask ved lavere 

temperaturer og brug spare programmerne. 

 Fyld altid vaske- og opvaskemaskine helt op. 

 Hold øje med dit vandforbrug. Aflæs vandmåleren hver 14 

dag eller oftere. Så ser du, hvis du pludselig bruger 

unormalt meget vand. 

 Sluk for vandhanen, mens du børster tænder. Fyld hellere 

et krus med vand, så bruger du kun ca. 2dl vand. 

 Fyld dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. 

Så har du altid koldt vand at drikke uden at skulle lade 

vandhanen løbe for at vente på koldt vand. 

 Hold øje med, om toilettet løber. Et løbende toilet kan 

bruge op til 800 liter vand i døgnet - dumme penge lige 

ud i toilettet! 

 Tag korte brusebade i stedet for karbad og luk for vandet 

ved hårvask, indsæbning og tandbørstning. Bad og 

personlig hygiejne udgør ca. 36 % af vandforbruget i 

husholdningen, så her er der mange penge at spare. 

 Rengør ikke grøntsager under rindende vand. Brug en 

balje. 
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Mange hilsner 

Tommy Rex Mortensen, 

afdelingsformand  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vindere af opgaverne i sidste blad 

 
Voksenopgaven: 

2 flasker vin: Peter Thøgersen, D5 

1 flaske vin: Lis Hermansen, D59 

 

Børneopgaven: 

100 kr.: Marcus Christiansen, D35 

60 kr.: Zafira Wigh, D3 

40 kr.: Mia Due, D59            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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Voksenopgaven 
 

Kun for beboere i Lunden. 

 

Løs opgaven og deltag i lodtrækningen om 1 eller 2 flasker vin 

 

 
 

Løs denne krydsord, udfyld navn og adresse og aflever 

opgaven i postkassen ved kontoret, Daruplund 29, altansiden, 

senest den sidste fredag i måneden kl. 16 

 

Navn:_____________________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________ 
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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. 
 

 
 

Løs denne krydsord, udfyld navn og adresse og aflever 

opgaven i postkassen ved kontoret, Daruplund 29, altansiden, 

senest den sidste fredag i måneden kl. 16 

 

Navn:_____________________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________ 
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Mediehuset 
 

Som I har kunnet læse i Esplanaden, er der etableret et 

Mediehus for De 9. Et af de meget fine tiltag, er at man kan få 

hjælp om alt, og specielt vores ældre medborgere har brug for 

en håndsrækning i disse tider, hvor vi alle mere og mere skal 

bruge den digitale form for registrering, og også Brøndby 

Kommune har taget den digitale registrering i brug. Hver 

torsdag i lige uger fra kl. 17 – 18 kan du få hjælp i 

Mediehuset. Har du spørgsmål om NemID eller har du generelt 

et PC problem, så kig ind i Tranumparken 3A. 

 

 

 

 
 

 

 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 
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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. 

Reservation af lokalerne sker kun ved betaling af depositum. 

 

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. 



 

28 

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 

Kasserer: Brian Taudahl Børgesen, Daruplund 33, 2tv 

 
Lokalinspektør: Mogens Nielsen, mogens.nielsen@net.lejerbo.dk 

Varmemester: Jens Hammer 
Daruplund 29, altansiden, varmemesteren@lundens.net 

 

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) 


