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Lejerbo skaber rum for liv 
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Redaktørens side 
 

Så blev det mit sidste blad, og februar 

bliver samtidig den sidste måned i lunden 

for mig.  

 

Der har været alt for mange udfordringer 

ved at være redaktør på Lundexpressen, 

men jeg håber at der i skrivende stund på 

afdelingsmødet i brønden er fundet en ny 

redaktør. Jeg synes bladet har berettigelse og bør bestå. 

Bladet er og bør være talerør for alle beboere, uanset hvad 

man har på hjerte.  

 

Her skal igen lyde en opfordring fra mig i dette mit sidste blad. 

HUSK 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. 

 

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. 28. februar, eller 

sendes på mail til redaktionen@lundens.net 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Bentsen 

Redaktør 
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Vigtig nyt om afregning af varme! 
 

Hidtil har vi meldt ud, at varmeafregning sker fra den 1. 

oktober 2013, hvor de nye målere skulle træde i kraft. 

 

Vi har fra Lejerbo fået at vide, at det ikke er muligt at skifte 

afregningsmetode undervejs i perioden.  

 

Det betyder, at afregning via de nye varmemålere først 

træder i kraft pr. 1. juni 2014.  

 

Indtil da kører vi altså videre med den ”gamle” metode, hvor 

vi fordeler varmeregnskabet ud pr. m2. 

 

Dette vedrører altså kun varmeregnskabet, ikke afregning af 

koldt og varmt vand. Koldt og varmt vand afregnes i første 

omgang med en delperiode fra den 1. oktober 2013 til den 31. 

maj 2014, og herefter fra den 1. juni til den 31. maj. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 
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FASTELAVN I LUNDEN 
 

Afdelingsbestyrelsen afholder god 

gammeldaws fastelavnsfest  

for Lundens børn,  

deres forældre og bedsteforældre. 

 

Det gør vi søndag,  

den 2. marts 2014 kl. 11 – 13 

på Langbjerg i Teatersalen 

(indgang fra Esplanaden) 

 

Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger, 

samt til 3 udklædte børn, udvalgt af en dommerkomité. 

Der er præmie til den bedst udklædte voksne. 
 

Der vil være tønder til:  

 

På billetten, der koster 20 kr./stk. for  

både børn og voksne, er der: 

Børn: 1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose. 

Voksne: 1 fastelavnsbolle og kaffe/te. 

Der vil være mulighed for at købe øl/vand. 

 

Billetter sælges fra ejendomskontoret, Daruplund 29,  

dagligt 8-9 eller mandag i lige uger fra 18-19.  

Sidste frist er tirsdag, den 25. februar. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte børn  

og voksne til Lundens fastelavsfest,  

der forhåbentlig igen kan blive en tradition. 

 

På festligt gensyn 

Afdelingsbestyrelsen 
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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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Månedens foto 
Af Miss B Foto 
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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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Ledig campingvogn/trailer plads 

 

Campingvogn/trailer plads nummer 3 er nu en ledig. 

 

Prisen er 600 kr. om året, og kan lejes ved henvendelse til 

afdelingsbestyrelsen i åbningstiden, eller på mail til 

lunden@lundens.net 

 

På bestyrelsens vegne, 

Brian Taudahl Børgesen 

Kasserer 

 
 

 

Vindere af opgaverne i sidste blad 

 
Voksenopgaven: 

2 flasker vin: Grethe A. Pedersen, D67, 2tv 

1 flaske vin: - 

 

Børneopgaven: 

100 kr.: Mathias Madsen, D7, 3tv 

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

40 kr.: -                                      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
mailto:lunden@lundens.net
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Voksenopgaven 
Kun for beboere i Lunden. 

Løs Danske film quiz’en og deltag i lodtrækningen om 1 eller 2 

flasker vin 
1. Hvem instruerede den danske film 'Villa Paranoia' fra 2004? 

Erik Clausen  

Bille August  

Lars von Trier  
 

2. Hvem spillede den mandlige hovedrolle i filmen "Skønheden og udyret" fra 1983? 

Jesper Klein  

Tommy Kenter  

Ove Sprogøe  
 

3. Hvilke af følgende skuespillere var IKKE med i den danske film "Flamberede hjerter": Søren 
Østergaard, Torben Jensen eller Kurt Ravn? 

Søren Østergaard  

Torben Jensen  

Kurt Ravn  
 

4. Hvem skrev manuskriptet til den Susanne Biers film "Brødre"? 

Anders Thomas Jensen  

Kim Fupz Aakeson  

Mogens Rukov  
 

5. Den danske film "Tro, Håb og Kærlighed" instrueret af Bille August er baseret på en roman. 
Af hvilken forfatter? 

Leif Panduro  

Klaus Rifbjerg  

Bjarne Reuter  
 

6. Hvilken af følgende danske film har vundet en Oscar: "Hævnen", "Dansen med Regitze" eller 
"Harry og Kammertjeneren"? 

Dansen med Regitze  

Harry og Kammertjeneren  

Hævnen  
 

7. Hvilken dansk film har solgt flest biografbilletter i Danmark? 

Midt om natten  

Olsen banden ser rødt  

Den eneste ene  
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8. Hvad er navnet på den rolle som Peter Gantzler spiller i den danske film "Italiensk for 
begyndere"? 

Andreas  

Ole  

Jørgen  
 

9. Hvilken Dogme film havde premiere først?  

Festen  

Idioterne  

Mifunes Sidste Sang  
 

10. Hvilken Lars von Trier film har vundet "De Gyldne Palmer" ved filmfestivalen i Cannes? 

Dancer in the Dark  

Breaking the Waves  

Melancholia  
 

11. Hvilken konge er beskrevet i den danske film "En kongelig affære"? 

Frederik den 5.  

Frederik den 6.  

Christian den 7.  
 

12. Hvilken skuespiller er med i filmene "Elsker dig for evigt" og "Adams Æbler" og "Den eneste 
ene"? 

Mads Mikkelsen  

Sidse Babett Knudsen  

Paprika Steen  
 

13. Hvilken film vandt en Bodil pris som årets bedste film i 2001? 

Festen  

Kongekabale  

Bænken  
 

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. Hvad betyder udtrykket "der er ugler i mosen"? 

At der er noget galt  

At man er skør i bolden  

At der er sjov og ballade  
 

2. Hvad gør en kvinde, der er en "ravnemor"? 

Hun elsker sine børn  

Hun forsømmer sine børn  

Hun giver sine børn sort tøj på  
 

3. Hvad har man, hvis man har et "falkeblik"? 

Dårligt syn  

Store briller på  

Et skarpt blik  
 

4. Hvad er en "avisand"? 

En opdigtet historie i avisen  

En trykfejl i avisen  

Bagsiden på avisen  
 

5. Hvis man drikker "gåsevin", hvad drikker man så? 

Saftevand  

Rødvin  

Postevand  
 

6. Hvis ens skrift ligner "kragetæer", hvad betyder det så? 

Skriften er svær et læse  

Det er en smuk skrift  

Der er mange stavefejl  
 

7. Hvis en person har "hanekam", hvad har vedkommende så? 

En frisure med kun en stribe hår i midten  

En kam i baglommen  

Stritører  
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8. Hvad er en "natteravn"? 

En tyveknægt  

En person, der er vågen om natten  

En munk  
 

9. Hvad er en "svalegang"? 

En gang under jorden  

En overdækket gang på ydersiden af en bygning  

En gentagelse  
 

10. Hvad er en "spillefugl"? 

En slags spillemaskine, der ligner en fugl  

En fanatisk fodboldfan  

En person, der ofte deltager i lotterier eller andre spil  
 

11. Hvad er en "brandhane"? 

En vandhane, hvorfra brandfolk kan tappe vand til brandslukning  

En madret bestående af ovnstegt unghane  

En skumsprøjte til at slukke ildebrand med  
 

12. Hvad betyder det at være "stærblind"? 

At være blind eller have meget dårligt syn  

At man kun kan se om natten  

En man stirrer meget  
 

13. Hvad er en "lommelærke"? 

En flad flaske til spiritus til opbevaring i en lomme  

En stor bukselomme  

Et fuglenet  

 

 

 

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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For de af os der savner sommer, er her lidt at glæde sig til 
 

 

 
Foto: MISS B FOTO 
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Vaskeriet 
 
Pr. 12. februar 2014 er vaskeriets priser som 
følger: 
 

Forvask     6 kr. 

Maskine 6 kg.  19 kr. 

Maskine 10 kg.  25 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 og 

2. pinsedag 
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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 

 

 

  



 

22 

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. 

 

Redaktør: 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) 


