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Lejerbo skaber rum for liv 
 



 

Formandsskifte på vej 
 
Som I har kunnet læse i sidste 
Lundexpressen, lagde jeg op til et 
farvel på formandsposten. Der var 
to faktorer, der ville afgøre det: 
Enten ville jeg i nærmeste fremtid 
få tilbudt et nyt arbejde, eller også 
ville familien hive teltpløkkerne og 
finde et andet sted at bo. 

 
Det blev den første faktor, der kom 
først, og jeg starter nyt arbejde her 
i oktober. Det betyder, at jeg 
fremover prioriterer min nye 

spændende arbejdsplads frem for det 
spændende, men meget tidskrævende, arbejde som formand 
for denne fine afdeling. 
 
Når man ikke kan gøre sit arbejde 110%, må man tage 
konsekvensen. Med udsigt til, at formandsarbejdet vil blive 

nedprioriteret, er der kun et at gøre, nemlig at overlade det til 
en anden. 
 
Indtil en ny formand er valgt, har Brian Børgesen sagt ja til at 
være konstitueret formand, og vi vil i løbet af de næste uger 
lave en overdragelse af posten. Mine sidste indsatser som 
formand, bliver organisationsbestyrelsesmødet den 25. 
november og bestyrelsesmødet den 2. december, en meget 
passende afslutning. Stor tak til Brian for at tage handsken op, 
en udfordring jeg er sikker på at Brian vil klare på bedste vis. 
Brian er som bekendt kasserer i afdelingen, og er også kendt 

som meget omhyggelig, med sans for at holde mange bolde i 
luften og dygtig til at følge op på igangværende sager. 
 
Det er selvfølgelig med vemod, at jeg tager denne beslutning. 
Jeg har været rigtig glad for arbejdet som formand, og med de 
meget spændende tiltag, vi kan se frem til i afdelingen, når vi 



 

kan lægge ansøgninger til reguleringskontoen, bliver det ikke 
kedeligt de kommende år heller. Jeg slipper selvfølgelig for de 
sædvanlige 3-4 sure gamle damer og mænd med deres 
forunderlige udfald, men jeg kommer til at savne jer, der har 
lyst og vilje til at gøre noget for Lunden, i et godt samarbejde 
med afdelingsbestyrelsen, og jer der stopper op og får en 
sludder. Hold fat i det positive samarbejde fremover, det er til 
glæde for alle i afdelingen. 
 
Tag godt imod Brian, han er en absolut kvalificeret afløser. 

 
Med venlig hilsen, 
Tommy Rex Mortensen 
Afdelingsformand 
 
Deadline for indlæg til næste blad er tirsdag den 25. november, klokken 12:00. 
 

 

 

Vordingborg Køkkener 
Ulovlige EL installationer 
 
Vordingborg Køkkener har lavet ulovlige EL installationer og 
alvorlige fejl i langt de fleste af de EL-arbejder, de har 
foretaget sig ved opsætning af køkkener. De er ved at blive 

rettet op, og herefter vil vi gennemgå dem via stikprøver, for 
at sikre, at installationerne er lavet efter forskrifterne. 
 
Vordingborg Køkkener nedtoner omfanget i det brev, de har 
omdelt til de berørte beboere. Det skal man ikke lade sig 
snyde af, vi har stort fokus på problemet, og de meget 
alvorlige konsekvenser, dette EL arbejde kunne have 
afstedkommet. Hele sagen er løftet til videre behandling i 
afdelingsbestyrelsen og Lejerbo. 
Indtil sagen er færdigbehandlet, vil det ikke være muligt at 
bestille Vordingborg Køkkener til opsætning i afdelingen. 
 

Afdelingsbestyrelsen  



 

Forsidebilledet 
 
Så kom den, flagstangen.  
 
De af jer, der deltog i 
afslutningsfesten for renoveringen 
oktober 2013, husker nok at vi fik 
overrakt en gave fra byggeledelsen, 
en symbolsk ”Fætter BR” flagstang, 
der skulle skiftes ud med en rigtig en. 

 
Ting tager tid, som vi efterhånden har 
erfaret, og der skulle altså gå næsten 
et år, inden den rigtige flagstang blev 
rejst.  
 
Men nu står den der, stolt og 
majestætisk, og venter på den første 
flagdag. Dem er der kun en enkelt en 
tilbage af i år, nemlig Juledag, den 
25. december. 

 
På rygtebasis har jeg hørt, at der er driftige beboere, der vil 
lave et egentligt flaglaug i Lunden. Det synes jeg er en 
fantastisk ide, som jeg håber bliver ført ud i livet. 
 
 
 
 
Mange hilsner, 
Tommy Rex 
Mortensen 

Afdelingsformand 
  

Dannebrog 

Dannebrog betyder 
"Danernes fane" og er 

verdens ældste nationalflag.  

 

Ifølge en legende faldt det 

ned fra himlen den 15. juni 
1219.  

 

Flaget har været i 

almindeligt brug siden 

senmiddelalderen og frem. 

 
Flaget bruges den dag i dag 

af hele befolkningen i en 

grad, som kun få andre 

steder i Verden, både ved 

festlige, sørgelige og 
officielle lejligheder. 



 

 

Ny redaktør 
 
Dette bliver det sidste Lundexpressen fra min hånd. Det er 
nemlig så fint, at Anette Scharstein har tilbudt at lave bladet 
fremover. 
 
Anette har grafiske gener, og ikke mindst lyst til at lave 
beboerbladet. Det bliver spændende at se, hvad Anette har til 
os i november  

 
Med hilsen, 
Tommy Rex Mortensen 
Afgående redaktør 
 

 

Nye vejskilte 
Jeg blev for nogle måneder siden kontaktet af Brøndby 
Kommune i forbindelse med oprettelse af Kløverstierne. De 
bad om tilladelse til at sætte skilte op i afdelingen. Det måtte 
de selvfølgelig godt, og i samme forbindelse forespurgte jeg 

om muligheden for at få udskiftet vores vejskilte - og nu er de 
her. 
Lidt for lidt, bid for bid, bliver der hele tiden lavet forbedringer 
i afdelingen. De små ting hjælper på helhedsindtrykket, og de 
nye vejskilte har bestemt pyntet. 
 
Mange hilsner,  
Tommy Rex Mortensen, 
Afdelingsformand 
 
  
  



 

Månedens billede 
Det gamle Lunden. Kig på billedet, kig ud af vinduet – og bliv 
glad   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

(Fotograf ukendt) 



 

Vil dit barn også deltage i 

Børneklubben? 
 

Her kan dit barn møde mange andre børn fra Lunden 
 
Der er grundlag for et bredere socialt netværk børnene 
imellem ved at mødes en gang eller to om ugen i klubben. 
 

Der leges, spilles, bages, kreeres, tages på ture og 

mange, mange andre ting 
 

Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og 

hver fredag fra 16 til 20 (med fællesspisning) 
 

Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og 

legepladsen) 
 

Børnene må komme uden forældre når de er gamle nok til at 
klare sig uden hjælp, ellers skal der være en forældre tilstede. 
 
Forældre er desuden meget velkomne til at komme forbi og få 
en kop kaffe og en hyggesnak mens børnene leger. 
 
Da vi er en gruppe af mødre i Daruplund, som har startet 
klubben og som selv betaler, ser vi gerne at børnene betaler 
et kontingent på 150,- en gang om måneden til indkøb af 

fællesmad, kiks, saftevand, materialer, ture og lign. 
 

Første åbningsdag er tirsdag den 2. september – 

kom forbi og hils på og få en sludder og et kig. 
 
Mange glade hilsner fra 
Ea, Annie, Nezahat, Anette og Lonnie 
  



 

Info omkring os lokalerne og andet  
 

Tilmelding i klubben: Ved tilmelding skal i udfylde nedenstående 
talon og, sammen med første måneds kontingent, aflevere den til os 

nede i klubben, så vi fremover kan se hvem der er tilmeldt samt have 

kontakt til forældrene. 
 

Kontingent: Vi vil opkræve et månedligt kontingent på 150 kr. som vil 

gå til forplejning, indkøb af legetøj og kreative ting. Der kan 
forekomme yderlige betaling ved f.eks. en tur i biografen el. lign. 
 

Børn skal kunne klare sig selv: Da vi er 2-3 voksne hver gang er det 
vigtig at børnene der kommer, selv kan bruge toilettet, gå til og fra 

klubben, spise og eller tage vare på sig selv. Vi vil være der for dem og 
hygge om dem. Forældre til mindre børn skal selv være til stede og 

er selvfølgelig velkommen til lidt at drikke, spise osv. 
 

Ture ud af huset: Vil blive meddelt på mail og vores Facebook side, 

og det kræves forældresamtykke at komme med. 
 

Fællesspisning: Vi vil lave mad for børn hver fredag, og alle tilmeldte i 

klubben må spise med. 
 

Leje af lokalerne: Hvis du mangler lidt plads til at holde 

børnefødselsdag, er du velkommen til at leje lokalerne. Lokalerne har 
tilknyttet toilet og køkken. Er dit barn tilmeldt klubben, kan lokalerne 

lejes for 150 kr. pr. dag, og ellers koster det 200 kr. pr. dag. 
Man skal selvfølgelig sørge for oprydning og rengøring bagefter 

 

Kontakt til os: Ring til os på 81710033 (Ea), eller skriv en besked på 
Facebooksiden: Børneklubben i Lunden 

 

Børneklubben tilmeldingsseddel: 
 

Barnets navn: _____________________________________________ 
 

Forældres navn: ___________________________________________ 
 

Forældres adresse: _______________________Tlf./mobilnr: _______ 

 

Forældres e-mail adresse: ___________________________________ 

 
Underskrift:_______________________________________________ 



 

Udsigten fra Børneklubben   



 

 

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. 
 

 
 
  



 

Vaskeriet 
Vaskeriets priser som følger:  
 

Forvask     3 kr. 
Maskine 6 kg.  15 kr. 
Maskine 10 kg.  19 kr. 

Tørretumbler  10 kr. pr. 10 minutter 
Strygerulle  12 kr. pr. 25 minutter 
Centrifuge  Gratis 
Sæbe   Gratis 
Skyllemiddel  Gratis 
 

Normale åbningstider: 
Mandag – fredag  7:30 – 22:00 
Lørdag, søn- og helligdage 7:30 – 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 at sætte fodtøj og 
andet uden for lejemålets hoveddør. 
 
Fjern gamle reklamer og opslag. 
 

Rygning er ikke tilladt i 

opgange og 
pulterrumsgange. 
 
 
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. 

 

 

Hold Lunden ryddelig og ren 
 
Er du en af dem, der kaster cigaretskodder ud fra altanen?  

 
Er du en af dem, der ikke rykker bænkene på plads efter 
brug? Er du en af dem, der ikke bruger skraldespandene? 
 

Eller er du en af dem, der holder Lunden ryddelig og 
ren?  



 

Lundens Klubber, oversigt 

 
Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og 
med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogle 
af dem, og opfordrer andre ansvarlige for en klub til at gøre 
opmærksom på deres klub. Klubberne er til for beboernes 
skyld, og har dermed et socialt ansvar i Lunden. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  

 
 

MOTIONSKLUBBEN 
 

Lundens Motionsklub ledes af Jes Dambmann. Motionsklubben 
har til huse i blok 12 ved Daruplund 61, altansiden, og ønsker 
man at blive medlem skal man kontakte Jes på tlf. 21610876 
eller mail:  dambmann@hotmail.com   
 
 

 
 

Motionsklubben har flere forskellige maskiner og vægte, så 
man kan sagtens få masser af god træning i klubben. 
 
Man kan træne på alle tider af døgnet, da man får kodet sin 
Salto nøgle til at virke i Motionsklubben. 
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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, altansiden 
 
 
  



 

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.  
 
Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen 
og de kan træffes på telefon 22 14 41 74 eller 28 11 78 80. 
 
Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som 

følger: 
 
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.  
 

Udlejning af lokaler på hverdage, 
mandag - torsdag: 
Leje 12 timer: 500,- kr. 
Leje 6 timer: 300,- kr. 
Depositum: 500,- kr. 
 
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 
 

Reservation af lokalerne sker KUN  

ved betaling af depositum. 
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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 
Låsesmed Albertslund Låseservice 43 64 00 80 

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 
 

Bude: Mia Due og Katarina Lundquist 
 

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: Mandag i lige uger kl. 18:00 -19:00 

 

Afdelingsformand: Tommy Rex Mortensen, Resenlund 10, 1. tv. 

Mobil: 20 12 43 54 
Mail: formand@lundens.net 

 
Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3. th. 

Kasserer: Brian Taudahl Børgesen, Daruplund 33, 2. tv. 

Bestyrelsesmedlem: Lilian Andersen, Daruplund 37, 2. th. 

Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1. th. 

Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1. tv. 

Suppleant: Jørn Gramm, Daruplund 65, 3. tv. 

 
 

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) 


