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Lejerbo skaber rum for liv 

 



 

Redaktørløse Lunden? 
 

På det netop overståede 

afdelingsmøde var der ingen, der 

stillede op som redaktør for 

Lundexpressen.  

 

Lundexpressen har levet i en halv 

menneskealder, og vi er sikre på, at 

beboerne i Lunden stadig vil have 

bladet i deres postkasse. 

 

I de kommende måneder vil der ske 

en masse, specielt hvis vi får hul 

igennem med vores ønsker til 

reguleringskontoen. Vi får brug for en dialog med beboerne, vi 

får brug for at få kommunikeret til beboerne, og vi får brug for 

at kommunikere anden information ud til Lunden. 

 

Vi har derfor valgt, at jeg igen tager en tørn som redaktør, 

men kun i en periode. Enten indtil en ny redaktør melder sig, 

ellers indtil et de forskellige projekter, vi forhåbentlig får gang 

i via reguleringskontoen, er oppe og køre. Vi har hele tiden 

ment, at bestyrelsen ikke skal stå bag bladet, men i den 

aktuelle situation virker det som en fornuftig beslutning. 

 

Det er et stort arbejde at lave et blad, der er interessant for 

jer. Der skal være læsevenlige artikler, der skal være den 

rette og korrekte information, og der skal bruges meget tid på 

setup af hvert blad. 

 

Det var i øvrigt et godt afdelingsmøde, vi afholdte i starten af 

februar, stort set en fin dialog, og en god stemning. Vi havde 

denne gang valgt en anden form for opsætning af stole, 

nemlig en opstilling med borde. Det giver et mere åbent møde 

i stedet for en ”biograf opstilling”, og muligheden for at lægge 

sine ting fra sig. Næste år kan vi overveje at byde på kaffe, te 

og kage. Tak til jer, der bidrog til den gode dialog og 



 

stemning, forhåbentlig ser vi jer, og mange flere, til næste 

afdelingsmøde. 

 

Deadline for Lundexpressen vil blive rykket, så vi kan være 

sikre på, at vi udkommer den 1. i hver måned, +- et par dage. 

Det betyder eksempelvis, at vi igen kan bringe referater fra 

bestyrelsesmøder, som skal offentliggøres senest 4 uger efter 

afholdt møde. 

 

Vi håber, at I tager godt imod bladet og håber også, at der 

sidder en derude med en redaktør i maven. 

 

Deadline for indlæg til næste blad er torsdag den 27. marts. 

 

Mange hilsner, 

Tommy Rex Mortensen 

Afdelingsformand 

 

 

HUSK! 
 

Det er ikke tilladt at stille fodtøj, affald, blomster og 

andet i trappeopgangen, ej heller i vindueskarme.  

 

Det fremgår af Husordenen, at dette ikke er tilladt, og da 

Husordenen er lavet for at finde fælles regler, når mange 

mennesker bor sammen og har mange fællesarealer, bedes 

den respekteret. 

 

I øvrigt er det også ifølge brandvedtægterne forbudt at stille 

ting på opgangen, de kan være til fare i en akut situation.  



 

Redaktør søges! 
 

Vi fik ikke valgt en redaktør på 

afdelingsmødet, så nu prøver vi at 

smide en snøre ud her i 

Lundexpressen.  

 

Du skal som redaktør sørge for, at 

der kommer stof i bladet og sørge 

for, at der bliver lavet en Word fil, 

som afleveres til 

afdelingsbestyrelsen. Vi vil sørge 

for print og udbringning. 

 

Som redaktør får du det direkte ansvar for Lundexpressen og 

ikke mindst, hvad der står i bladet. Du skal skrive interessante 

artikler, krydret med billeder, formulere henvendelser fra 

beboerne, varmemester og bestyrelse, og meget mere. Du 

skal altså forvente at bruge en del timer på det, alt efter om 

du laver stoffet selv, eller kan finde ”journalister” blandt 

beboerne. 

 

Giv os et praj, hvis du er interesseret, kontaktoplysninger står 

på bagsiden. 
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Kiosk 

17 
 

Indehaver Babar har et rigtig 

godt udbud af dagligvarer, 

aviser og ugeblade. 

 

Hver morgen er der frisk brød 

fra bageren og friskbrygget 

kaffe på kanden til en billig 

penge. 

 

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 mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt 

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

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

e-mail er kiosk1517@gmail.com 

 

Støt op om vores lokale kiosk. 
 

 

Lundexpressen på din 

smartphone? 
Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af 

Lundexpressen.  



 

 
 

Pak dit skrald ind 
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. 

 

 

 

 

Hvornår har du sidst besøgt Lundens 

hjemmeside? 
 

Lundens hjemmeside opdateres ganske ofte, og vi arbejder 

hele tiden på at gøre den mere interessant. Du kan fremover 

finde alle dagsordener fra bestyrelses- og afdelingsmøder, og 

nyheder popper op af og til. 

Vi vil stadig udvikle 

hjemmesiden, men det 

tager tid.  

Indspil til forbedringer 

er hjerteligt velkomne.  

 

Klik ind på 

www.lundens.net 



 

Hunde løse i børnehaven 
 

Ja, man tror næppe sine egne øjne. 

Enkelte af Lundens beboere synes 

åbenbart, at det er i orden at lade sin 

hund løbe løs i børnehaven efter 

lukketid. 

 

Brøndby Kommune lejer Lundens to 

børneinstitutioner af os. Vi har sikret os 

tilladelse til, at vi kan benytte 

legepladsen i børnehaven Resenlund uden for åbningstid, en 

ordning til glæde og gavn for mange børn og deres forældre. 

 

Det er selvfølgelig ikke tilladt at lufte sin hund i børnehaven, 

og slet ikke have den løbende løs rundt, som det altså er sket. 

Børnehaven er for børn, og ikke for hunde. 

 

Hvis der fortsat luftes hunde i børnehaven, vil konsekvensen 

være, at vi må lukke den af uden for åbningstid, hvilket i 

sagens natur vil være rigtig ærgerligt. Ser du nogen, som 

lufter sin hund på børnehavens område, så bed vedkommende 

om at finde et andet sted at gøre det, eller henvend dig til 

bestyrelsen, så skal vi nok følge op. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

 

 

 
Mødereferater på din 
smartphone? 
Scan denne kode, og læs referater fra 

bestyrelses- og afdelingsmøder på din 

smartphone.  



 

Nyt beboerhus 

 
Allerede på afdelingsmødet 2013, blev det vedtaget at bruge 

en sum penge på at undersøge mulighederne for at få bygget 

vaskeriet om til et beboerhus, og flytte vaskeriet over til dele 

af selskabslokalerne. 

 

I mellemtiden er der dukket muligheden for at ansøge midler 

fra reguleringskontoen til dette projekt, og vi er i gang med at 

finde ud af, hvordan beboerhuset egentlig skal se ud og hvad 

der skal være af funktionalitet. Det vil danne basis for, hvor 

meget projektet koster, og dermed kan vi, i samarbejde med 

Lejerbo, udforme en ansøgning til Landsbyggefonden. 

 

Lige inden afdelingsmødet den 4. februar, tikkede en mail ind 

fra arkitekten med de første skitser, som blev præsenteret på 

afdelingsmødet. 

 

 

 

  



 

Det er som sagt kun en skitse, et forslag – det kan ændres sig 

radikalt, inden vi mener os færdige. 

 

MEN – dette projekt skal bruge input, og derfor vil vi 

nedsætte en arbejdsgruppe omkring forslaget til det nye 

beboerhus. Denne arbejdsgruppe skal ind over alt, hvad der 

vedrører beboerhuset, både indvendigt og udvendigt, lige fra 

farven på facaden til møblement, indretning af køkken, kunst 

på væggene osv. 

 

Vil du være med til at forme  

Lundens nye beboerhus? 
 

Vi skal nogle beboere, der sammen med bestyrelsen og 

arkitekterne vil bruge tid på at få udformet beboerhuset, så vi 

kan få ansøgt LBF om midler. 

 

Der vil være et antal møder på ejendomskontoret, og 

korrespondancen vil være via mail, hvorfor du skal have en 

mailadresse.  

 

Det her er et spændende projekt! Er du interesseret i at være 

med, så skriv til bestyrelsen på lunden@lundens.net, senest 

den 9. marts. Første møde vil være i uge 11 eller 12. Senest 

den 12. marts vil vi have arbejdsgruppen på plads. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

  



 

Om et par måneder ser det meget 

anderledes ud, sommeren er på vej!  



 

Ny aftale med Dansk Kabel TV og 

YouSee 
 

Vi har afholdt møde med Dansk Kabel TV og YouSee, og det er 

der kommet nye aftaler ud af. 

 

Bredbåndspriserne fra Dansk Kabel TV vil falde lidt, og for de, 

der kører 30/30 Mbit, er den gode nyhed, at man fremover vil 

få 40/40 Mbit til samme pris.  

 

Dansk Kabel TV vil endvidere tilbyde 80/80 Mbit, som reelt vil 

være 96/96 Mbit efter opgradering af vores hardware. Denne 

opgradering sker uden omkostninger for afdelingen. 

 

Det vil også være muligt fremover at køre YouSee’s Web TV, 

som kunde hos Dansk Kabel TV. Det betyder, at man kan se 

sin TV pakke via smartphones, iPad og PC. 

 

Som noget nyt har vi også indgået en aftale med YouSee. Det 

vil sige, at man kan vælge YouSee som udbyder af bredbånd, i 

stedet for Dansk Kabel TV. Man kan også få billigt 

mobilabonnement, og selvfølgelig adgang til YouSee’s andre 

tilbud, såsom YouSee Web TV og YouSee Musik med adgang til 

20 millioner musiknumre. Alt sammen med foreningsrabat. 

 

Klik ind på Dansk Kabel TV’s og YouSee’s hjemmesider, her får 

du dine rabatpriser, når du indtaster din adresse. Alternativt 

kan man ringe til deres kundeservice, numre findes i bladet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen 

   



 

Reguleringskontoen 
 

Vi er i fuld gang med at udforme et skema, hvor beboerne skal 

afkrydse de projekter, I hver især ønsker vi skal ansøge 

Landsbyggefonden om. Skemaet vil indeholde de ønsker, som 

vi har indsamlet fra jer tidligere. Vi vil dermed få en hitliste, 

som vi bruger som udgangspunkt til den egentlige ansøgning 

til Landsbyggefonden. Denne ansøgning vil være præcis, både 

hvad det angår argumentation og priser, og vil som sådan 

kræve et stort stykke arbejde. Vi kan ikke på nuværende 

tidspunkt sige noget om, hvornår vi er færdige med 

ansøgningen, og kender ikke behandlingstiden i 

Landsbyggefonden. Vi håber dog, at kunne gå i gang med de 

første projekter til efteråret. 

 

Det tager tid at lave et sådant skema, da vi vil beskrive de 

enkelte ønsker, og også prissætte dem så godt som muligt. Vi 

vil ikke lave en dybdegående analyse og indhente tilbud 

omkring prissætning, så de anførte priser i skemaet vil altså 

være ”et slag på tasken”-priser. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tommy Rex Mortensen  



 

Børneopgave  
For Lundens børn under 15 år 

 

I 2012 var Prinsesse Mary på besøg i Brøndby Strand. Kan du 

finde 3 ting på det øverste billede, der mangler i det nederste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt en ring omkring de tre ting, og aflever dit svar senest den 

27. marts, så er du med i lodtrækningen om de fine præmier. 

 

Navn: 

Adresse: 



 

Voksenopgave  
For Lundens beboere 

 

 

 

 

 

 

Udfyld den sidste linie: 

 

6 + 4 = 210 

9 + 2 = 711 
8 + 5 = 313 

5 + 2 = 37 

7 + 6 = 113 
9 + 8 = 117 

8 + 6 = 213 
 

 

5 + 3 = 
 

 

Send eller aflever dit svar senest den 27. marts, så er du med 

i lodtrækningen om et par gode flasker rødvin. 

 

 

SVAR: 
 

Navn: 

Adresse:  



 

Vindere af opgaverne i sidste blad 

 
Voksenopgaven: 

2 flasker vin: Nicole Christiansen, D. 35  

1 flaske vin: Flemming Lundsgaard, D. 55 

 

Børneopgaven: 

100 kr.: Jonas Hermansen D. 17 

60 kr.: Nicoline Lundsgaard D. 55 

40 kr.: Ingen                                       

 

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

 

 

Ledig campingvogn/trailer plads 
 

Vi har en ledig campingvogn/trailer parkeringsplads. 

 

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, 

Lilian Andersen og 

Brian Taudahl Børgesen 

Kasserer 

 

  

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


 

Fastelavnsfest 
 

For første gang i mange år har vi afholdt fastelavnsfest i 

Lunden. Det var et meget vellykket arrangement, næsten 60 

af Lundens beboere havde afsat et par timer til fælles hygge. 

 

Der var masser af flot udklædte børn, og der blev svinget 

køller, så fastelavnstønderne brast, og loftsplader måtte 

sættes på plads. 

 

Alle børnene fik en slikpose, fastelavnsbolle og sodavand, 

mens forældrene nød en kop kaffe og en bolle. 

 

Tak til alle forældre og ikke mindst Smølfen, Superman, 

Spiderwoman, Døden, Star Wars krigerne, Superwoman, 

Mariehønen, den lille brud, Mickey Mouse og alle de andre 

herligt udklædte børn. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

  



 

Vaskeriet 
 
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 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

Generel info 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
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! 

 

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

 

Hold opgangene pæne!  
 

Cykler, barnevogne og klapvogne 

m.m. må ikke anbringes i 

indgangspartier og i opgange. 

 

Det er ikke tilladt beboerne at sætte 

deres fodtøj og andet uden for 

lejemålets hoveddør. 

 

Fjern gamle reklamer og opslag. 

 

Rygning er ikke tilladt i 

opgangene. 

 

Der skal så lidt til, at det er en 

fornøjelse at komme hjem. 

 



 

 

Lejerbo Udlejning 
Gl. Køge Landevej 26 

2500 Valby 

 

 

 

Kontortid:    Telefontid: 

Mandag – fredag:   Telefon: 70 12 13 10 

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

10:00 – 15:00 

Fredag 10:00 – 12:00 

 

 

 

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. 

  



 

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 

 

 

  



 

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 

  



 

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 
 
  



 

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 
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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.  

 



 

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. 



 

DET ER DA RART AT BO I LUNDEN 
 

Redaktionen: 
Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand. 

 

Redaktør: Tommy Rex Mortensen 
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) 


