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Lejerbo skaber rum for liv 
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Redaktørens side 
 

 

Jul, Jul, Jul, så nærmer vi os atter den 

24. december, og den første sne er 

faldet. 

 

Butikkerne bugner af juletilbud, og den 

årlige julegave shopping er gået i gang. 

Husk hinanden, familien, vennerne og 

naboen. Ikke alle er lige heldigt stillet her i livet.  

 

Selv et lille smil kan give en bedre dag hos  

et andet menneske. 

 

I dette blad har jeg valgt at bringe information om aktiviteter 

her i Brøndby Strand der kunne have interesse for jer 

beboere. Rigtig god fornøjelse til de der vælger at deltage, og 

selvfølgelig også til alle jer andre der allerede har lagt planer 

for julemåneden.  

 

Det er med sorg i hjertet at jeg må informere om at 

Lundexpressen igen søger ny redaktør. Min sidste udgivelse 

bliver i februar. Min tid rækker simpelthen ikke til de 

problemer der har været omkring indhold og udgivelse af 

bladet. Mine børn har brug for min fulde opmærksomhed, når 

de er hos mig. Der skal andre kræfter til Lundexpressen.  

 

Jeg håber derfor at der er en anden der kan tage stafetten op, 

og fortsætte bladet fra marts måned, ellers er bladet i samme 

situation som sidste år på denne tid. Evt. interesserede er 

velkomne til at kontakte jeg eller afdelingsbestyrelsen.  

 

I sidste nummer af Lundexpressen blev der bragt en artikel af 

bestyrelsen og afdelingsformanden Tommy Rex Mortensen. 

Til artiklen blev der bragt et billede af en boligblok med et 

nabohjælp skilt foran. Tommy Rex Mortensen var af vanvare 
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kommet til at benytte et af Jørgen Jensens tidligere tilsendte 

billeder som sit eget, og redigeret det ved at indsætte et 

nabohjælp skilt. Dette har skabt problemer fordi Jørgen Jensen 

har ønsket kompensation af Lundexpressen for brugen af 

billedet.  

Jeg beklager dybt overfor Jørgen Jensen at billedet er blevet 

bragt. Det vil ikke gentage sig. Der skulle være bedt om 

tilladelse til brugen af billedet endnu en gang af bestyrelsen. 

Tommy beklager naturligvis brugen af billedet i dette blad, 

selv om det ikke var hensigten at bruge et af Jørgen Jensens 

billeder. 

 

Kreditering gives hermed: Foto var af Jørgen Jensen 

 

Jeg vælger IKKE at bringe billedet i bladet igen, for at undgå 

yderligere problemer i sagen. 

 

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. 27. december, eller 

sendes på mail til en af disse adresser: 

redaktionen@lundens.net eller sanne.bentsen@lundens.net 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Bentsen 

Redaktør 
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Hej Jørgen, 

 

Ja, jeg kom af vanvare til at bruge et af dine billeder i min 

artikel om Naboovervågning i sidste nummer af 

Lundexpressen. Jeg har tidligere fået tilladelse af dig til at 

bruge dine billeder, du har oven i købet selv sendt link til mig, 

så jeg kan downloade dem jeg vil bruge. 

 

Min helt store helligbrøde er, at jeg ikke fik krediteret dig for 

billedet (og så spurgt om det er i orden at sætte et Nabohjælp 

skilt ind). Den kreditering har Sanne givet dig i dette blad, 

sammen med en beklagelse. Alligevel har du forlangt penge 

for min helligbrøde, og det synes jeg ikke er i orden, set i lyset 

af, at du har givet din tilladelse. Ja, helt generelt synes jeg, at 

det er at gå i meget små sko, når man tænker på at det er 

frivilligt stykke arbejde jeg laver, også i forbindelse med 

Lundexpressen. Der skulle vi nok kunne se igennem et par 

små fodfejl her i Lunden. 

 

Du har givet tilladelse til at jeg bruger dine billeder, og du får 

din kreditering i dette blad, og så skulle man da nok mene, at 

den sag er ude af verdenen. Det er den i hvert fald hos mig. 

 

Med venlig hilsen, 

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand 

 

 

 

VIGTIG INFO 
Vaskeriet til jul og nytår 

Vaskeriet er lukket følgende dage: 

 

24., 25., 26. og 31. december, 

samt 1. januar 
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Ny medarbejder 

 

Vi har desværre måttet sige farvel til to af vores gårdmænd. 

Det har efterladt lidt af et hul i tilgængelige timer, så vi beder 

om lidt tålmodighed, indtil vi er helt på plads igen. 

 

Til gengæld har vi rykket hurtigt, og som nogen måske har 

lagt mærke til, er der allerede kommet et nyt ansigt i Lunden, 

nemlig Bo Terkelsen. Bo har, bortset fra en periode i Parkens 

konferencecenter som vi ikke skal komme nærmere ind på, 

blandt andet arbejdet mange år hos en anlægsgartner, og 

med ansættelsen af Bo er vi godt rustet, når vi overtager 

vedligeholdelsen af de grønne områder. 

 

Velkommen til Bo! 

 

Med venlig hilsen, 

Tommy Rex Mortensen,  

Afdelingsformand 
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Juletræ 

 

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 5. januar 2014. 

 

Julehilsen fra 

afdelingsbestyrelsen 
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Vores lokale kiosk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har et rigtig godt udbud af dagligvarer, aviser og ugeblade. 

Hver morgen er der frisk brød fra bageren og friskbrygget 

kaffe på kanden. Husk at bestille dit morgenbrød hvis du 

vil være helt sikker på at der ikke er udsolgt! 

 

Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! 
Hvis du ringer eller mail’er 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 

 

Du kan desværre stadig ikke købe din Tips og Lotto kupon her, 

da opsætning af maskinen i kiosken er udsat lidt fra Danske 

Spils side. 

 
 

mailto:kiosk1517@gmail.com
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      Kiosk 17 
 

 

 

1 Kop frisk kaffe 
 

+ 
 

1 Rundstykke med ost 
 

20 kr 
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Læserbreve  

 

Varmt vand 

 

Lidt mere info 24-11-2013 vedrørende det varme vand. Nu har 

blikkenslageren været oppe i min lejlighed, uden noget 

resultat, og jeg har i sidste uge talt med Mogens Nielsen i 

telefonen. Mogens er Ejendomsinspektør i Lunden. Her 

indrømmede Mogens, at for os der bor på 3 sal er problemet, 

at returløbet stopper på 2. sal. i stedet for på 3. sal. Så der er 

to løsninger på dette problem 

 

1. At røret bliver ført op til 3 sal i alle blokkene (det er nok 

for dyrt, men burde være blevet lavet under 

renoveringen). 

 

2.  At Lejerbo regner det gennemsnitlige vandsspild for 

varmt vand ud og modregner det i vores vandforbrug, 

dette er muligt. 

 

Mogens foreslog, at vi skulle tage det op på afdelingsmødet i 

februar 2014, men jeg syntes, at det er Lejerbo som skal give 

os der bor på 3. sal en modregning i vandforbruget på det 

varme vand, så derfor opfordrer jeg jer til at skrive til Lejerbo, 

om de vil modregne i vores varmt vandforbrug, eller om de vil 

føre returrørene op til 3 sal? 

 

Jo flere der skriver/mailer til Lejerbo, jo bedre står vi. Hvis 

Lejerbo ikke vil gøre noget ved dette problem, så kan vi klage 

til Boligklagenævnet, og det agter jeg at gøre, hvis de ikke vil 

gøre noget ved dette. Hvorfor skal os der bor på 3 sal betale 

for, at det tager lang tid for at få det varme vand ud af 

hanerne? 

 

Teddy Jensen, D. 53, 3.th. 
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Svar på læserbrev 

 

Renoveringsprojektet startede for næsten 10 år siden. Jeg er 

ikke klar over, hvorvidt omlægning af rørføringen har været 

drøftet, og hvorfor man ikke har taget den med i projektet. 

Jeg har ikke kunnet finde noget i diverse dokumenter. Under 

alle omstændigheder skal man selvfølgelig ikke straffes med 

ekstra vandafregning, fordi man bor på 3. sal.  

 

Rørføringen er den samme som den altid har været, også før 

renoveringen. Nu er der bare skiftet rør, og de er blevet 

isolerede. Lidt om rørføringen: 

Op til 2. sal cirkulerer der mindst 50 grader varmt vand, og 

det gør der konstant, døgnet rundt. De 50 grader måles på 

returvandet, så der vil altid være mindst 50 grader varmt vand 

i cirkulation til og med 2. sal. Her sidder der et rør, der fører 

vandet til 3. sal. Dette rør indeholder cirka 1,2 liter, der bliver 

koldt, når der ikke tappes. Det svarer til knap 7 øre, og i 

ventetid cirka 3-4 sekunder. Alt efter hvor meget man tapper, 

vil spildet selvfølgelig veksle, men tapper man 10 gange om 

dagen, er det 70 øre, svarende til 254 kr. om året. Det er også 

en slags penge. 

 

Skal vi ændre cirkulationen fra 2. til 3. sal, skal væggene i 

mellemgangene på 2. og 3. sal åbnes, der skal bores huller i 

betondækket og trækkes nye rør, og så skal der ske en 

retablering af væggen. Et slag på tasken vil være en 

omkostning på 6.000 kr. pr. lejlighed. Vi har 102 3. sals 

lejligheder, så vi taler om en udgift på omkring 612.000 kr. 

Alene forrentningen af et sådant beløb vil ikke kunne 

retfærdiggøre besparelsen, så det er ikke en løsning 

bestyrelsen vil gå ind for. En beslutning om at ændre 

rørføringen skal i øvrigt tages på et afdelingsmøde, netop 

grundet den store udgift, der vil påvirke huslejen. 

 

Så er der forslaget om modregning. Her skal vi have kortlagt 

den enkelte bolig, for at fastslå problemets omfang, og sikre at 

det virkelig er den manglende returføring til 3. sal, der er 
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problemet, eller om problemet er noget helt andet. Det kan 

være via et spørgeskema, måling foretaget af vores 

blikkenslager mm. Vi har som sagt 102 3. sals lejligheder, 

men har kun hørt fra meget få omkring problemet. Vi vil fra 

bestyrelsens side arbejde videre med denne sag, en løsning 

skal der under alle omstændigheder findes. 

 

Med venlig hilsen, 

Tommy Rex Mortensen, 

Afdelingsformand 

 

 

Kommentar fra Mogens Nielsen, Ejendomsinspektør 

 

Det er korrekt som Teddy Jensen beskriver det tekniske. 

Dog er det ikke Lejerbo, men de andre lejere der kommer til 

at betale for den ene eller den anden løsning. 

Dette besvarer Tommy udmærket i sit svar. 

 

 

Rettelse til svar til indlæg i sidste nummer: 

 

Punkt nr. 2 i svar et er der denne rettelse til: 

 

Budgettallet er for 13/14 tkr. 800 for konto 115, så den falder 

rent faktisk. Det er ud fra det nye budget der blev varslet pr. 

01.10.2013. 
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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: 

 

Det koster 350.000 kr. at spule 

skakterne! Penge, som vi sagtens 
kan bruge mere fornuftigt. 

 
 

En lille knude kan løse 
mange problemer, og 

spare os for store 
omkostninger.  

 

Brug knuden! 
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Almindelige huskeregler i offentligt rum: 

 

Takt og tone 

• Udtryk dig med omtanke og formuler dig på en konstruktiv 

måde. 

• Overhold god debatskik, det vil sige, afhold dig fra racisme, 

sexisme, nedsættende bemærkninger, injurier, grov slang og 

latrinære udtryk. 

• Tag dig god tid til at skrive et godt svar. 

• Læs svaret igennem en ekstra gang før du udgiver teksten. 

 

Ophavsret 

• Respekter ophavsretten og undgå at kopiere andres tekst og 

billeder med mindre ophavsmanden har givet tilladelse til det. 

• Husk referencer til kilder. Kildehenvisninger gør din tekst 

mere troværdig og anvendelig og modvirker misforståelser. 

• Offentliggør ikke billeder af personer uden deres tilladelse. 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Bentsen 

Redaktør 

 

 

 

   
 
 



 

16 

 

Verdens største flydende juletræ 
 

 
  

Findes i Brasilien. Det måler 85 meter,  

er lige så højt som en 29 etager høj bygning,  
og flyder på Rio de Janeiros sø ved navn Rodrigo de Freitas. 

 
 

 
 
 

Vindere af opgaverne i sidste blad 

 
Voksenopgaven: 

2 flasker vin: Birgitte Møller, D41, 1th 

1 flaske vin: Kirsten C. Sørensen, D19, 2th 

 

Børneopgaven: 

100 kr.: Patrick D.H.Nielsen, D71, 3th 

60 kr.: Nicolai Taudahl Toft, D33, 2tv 

40 kr.: Jonas Hermansen, D17, 2tv   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 Matador quiz’en og deltag i lodtrækningen om 1 eller 2 

flasker vin 
1. Hvilken Matador brik ville Oberst Hackel gerne have fingrene i hos Doktor Hansen? 

Gl. Kongevej  

Grønningen  

Vimmelskaftet  
 

2. Hvad hedder Baron von Rydtger til fornavn? 

Carl  

Otto  

Vilhelm  
 

3. I hvilken by bliver Arnold butiksbestyrer af en af Skjerns Magasiners filialer? 

Korsør  

Næstved  

Skælskør  
 

4. Hvem spillede rollen som Konsulinde Holm i TV-serien Matador? 

Else-Marie Juul Hansen  

Lis Løwert  

Ann Margrethe Schou  
 

5. I hvilket år blev skuespilleren Arthur Jensen født? 

1897  

1907  

1917  
 

6. Hvad hedder det 4. afsnit af TV-serien Matador? 

Skiftedag  

Skyggetanten  

Genboen  
 

7. I hvilket afsnit af TV-serien Matador optræder Faster Anna? 

13  

14  

15  
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8. Hvem spiller rollen som Ellen Skjerns far Holger? 

John Martinus  

Paul Hüttel  

Poul Thomsen  
 

9. Hvilken person i TV-serien Matador udtaler følgende: "Nej, kun når jeg bliver opdaget"? 

Oluf Larsen  

Oberst Hackel  

Doktor Hansen  
 

10. Hvordan dør Arnesen i TV-serien Matador? 

Han hænger sig  

Han skyder sig selv  

Af hjertestop  
 

11. Hvilken kongelig person er til stede ved overrækkelsen af Lauras medalje i TV-serien 
Matador? 

Prinsessen  

Dronningen  

Kongen  
 

12. Hvor mange penge får Agnes i afskedsgave af Varnæs i TV-serien Matador? 

50 kr .  

100 kr.  

200 kr.  
 

13. I TV-serien Matador - hvad bliver Jernbanerestauranten omdøbt til efter at tjener Boldt har 
giftet sig med Ada?  

Dansetten  

Rosenhaven  

Den gyldne svane  

Løs denne opgave, 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. 
1. I hvilken by blev Jesus født ifølge Biblen? 

Jerusalem  

Betlehem  

Rom  
 

2. Hvilket af følgende er ikke et grantræ? 

Nordmannsgran  

Ædelgran  

Edwardsgran  
 

3. I hvilken TV-julekalender optræder Lunte? 

Nissebanden  

Ludvig og Julemanden  

Pagten  
 

4. På hvilke ugedage fejres Advent? 

Fredag  

Lørdag  

Søndag  
 

5. Hvem var Jesus' mor trolovet med? 

David  

Josef  

Isak  
 

6. Fra hvilken julesalme stammer linien "Engle dale ned i skjul"? 

Glade Jul  

Dejlig er jorden  

Dejlig er den himmelblå  
 

7. Hvor mange dage er der i December måned? 

29  

30  

31  
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8. Hvor i København foregik det meste af handlingen i TV-Julekalenderen "Absolons 
hemmelighed"? 

Københavns Rådhus  

Christiansborg  

Magasin  
 

9. Hvilken af følgende ingredienser bruges, når der skal laves almindelig risengrød? 

Æg  

Mælk  

Mel  
 

10. Hvordan siger man "Glædelig Jul" på spansk? 

Fenris Ulvis  

Felix Smith  

Feliz Navidad  
 

11. Hvad siger traditionen at man skal gøre, hvis man kommer til at stå sammen under en 
mistelten? 

Råbe "Glædelig Jul" i kor  

Kysse hinanden  

Fløjte  
 

12. Hvilken af følgende film foregår ved juletid? 

Alene Hjemme  

Grease  

Mamma Mia  
 

13. Hvad hedder bandet bag et af de allerstørste julehits "Last Christmas"? 

Status Quo  

Wham  

Duran Duran  
 

 

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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Vaskeriet 
 
 
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 

 

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 

 

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: 

 

(Bemærk nye priser pr. 1. november) 

Weekend udlejning (ved helligdage, 

kontakt Jørn eller Annelie):  

Leje: 1500,- kr. 

Depositum: 500,- kr. 

 

Lejen er gældende 3 dage: Første 

udlejningsdag fra 16.00, den anden dag 

hele dagen og den efterfølgende dag til 

16:00.  

Reservation af lokalerne sker kun ved betaling af depositum. 

 

Udlejning af lokaler på hverdage: 

Leje 12 timer: 500,- kr. 

Leje 6 timer: 300,- kr. 

Depositum: 500,- kr. 

 

Dage der kan lejes tirsdag – torsdag 

 

Der tages forbehold for prisændringer 

 

Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen 

og de kan træffes på telefon 22 14 41 74/28 11 78 80. 

 

Jørn og Annelie er også til stede hver mandag i 

selskabslokalerne mellem kl. 18:00 og 18:30, hvor man er 

velkommen til at se lokalerne. 

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: Mia Due, Daruplund 59 
 

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 

Kasserer: Brian Taudahl Børgesen, Daruplund 33, 2tv 

Bestyrelsesmedlem: Lillian Andersen, Daruplund 37, 2.th 

Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1.th 

Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1.tv 

 
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) 


