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Lejerbo skaber rum for liv 
 



 

 
  
Som I har kunnet læse i sidste 

Lundexpressen, har jeg fået lov til at 

overtage redaktørposten for dette blad. 

 
For dem som ikke kender mig i forvejen, 

kan jeg fortælle, at jeg bor i D63 med 

mine børn 

Jeg har boet i Lunden siden september 

2009, så jeg har boet her i en del år og 

synes rigtigt godt om det. 

 

Jeg er desuden med i Børneklubben, som 

blev startet sidste år 

 

Jeg håber, jeg kan få løftet bladet til at spænde mere vidt, så det kan 

være af interesse for alle i Lunden. 

 

Blandt andet har jeg startet en lille historiefortælling om 

Brøndby/Brøndby Strand som, I kan læse gennem de næste blade. 

 

Jeg følger selv med på Facebooksiden ”For os der bor i 

Resenlund/Daruplund. Brøndby Strand” og her foregår der en del 

korrespondance, beboerhjælp, loppesalg m.m., som vi måske kan få 

med som  indlæg her i bladet, så dem der ikke er ivrige 

Facebookbrugere også kan få indsigt ,i hvad der foregår i hverdagen 

her. 

 

Om klubber tænker jeg, at der en del af dem. Var det ikke en ide at vi 

fandt ud af, hvad de alle gik og lavede, og se om vi kunne dele 

fælleskabet og hyggen lidt bredere. 

 

Jeg håber, I vil tage godt imod mig og mine indslag, og hvis der er 

nogen, der vil tilføje eller spørge om noget, skal de være velkomne til 

at skrive til mig på redaktionen@lundens.net 

 

Med venlig hilsen, 

Anette Scharstein 

Redaktør 

 
Deadline for indlæg til næste blad er tirsdag den 25. november, klokken 12:00. 



 

 

Den aller sidste dans 
 
Ja, det er den sidste klumme fra min 
”pen”, og dermed et punktum for 
næsten 5 år på formandsposten. 
 
Det har været 5 år med mange 

poster, det at være beboerdemokrat 
kan godt gå i blodet på en. Jeg har 
siddet i repræsentantskabet for 

Lejerbo Brøndby, i Lejerbos 
landsrepræsentantskab, Lejerbos IT udvalg, De 9, 
styregruppen for de boligsociale projekter og ikke mindst 
formand for afdelingen. 
 
Det har været en forrygende og inspirerende tid. Jeg har lært 
en masse gode mennesker at kende, og jeg har fået et 
forrygende netværk, som har været samarbejdspartnere om 

mange og forskellige problemstillinger. 
 
Jeg tiltrådte som formand for afdelingen, da renoveringen var 
ved at tage de første skridt. En kæmpe udfordring, som jeg 
gerne vil indrømme, var ekstremt tidskrævende. Ikke mindst 
fordi, at det første halve år var en katastrofe for os beboere. 
Her var der sjældent en aften eller en weekend fri, og specielt 
flytteweekenderne til og fra Lundeborg, og de problemer vi 
oplevede efter hjemflytning, tærede på kræfterne. 
 
Men det er historie nu. Renoveringen var en nødvendighed, og 
resultatet kender I: De skønneste lejligheder, de flotteste 

huse, med flotte gårdarealer. Selv de mest negative personer, 
med deres mørke dommedagsprofetier, bor her endnu, på 
trods af løftet om det modsatte. Det er vist ikke helt så galt at 
bo i Lunden. 
 



 

 
 
 
Ud over renoveringen, har vi haft andre udfordringer, men af 
den mere tilgængelige slags. Eksempelvis salg af CO2 kvoter, 
hvor afdelingen, grundet den nye klimaskærm, på grund af en 
procedurefejl var ved at gå glip af næsten 1 million kroner. 
Det krævede store bogstaver, ja MEGET store bogstaver, før 
tingene faldt på plads. Ydermere fik vi gjort ”CO2 kontoen”, 
som vi kalder den, til rådighed til driftsmæssige forbedringer, 

og dermed besparelse på huslejen. En rigtig win/win situation, 
som jeg er glad og stolt over. 
 
Senest har vi fået tilrettet fordelingsnøglen for organisationens 
afdelinger, hvilket betyder en årlig besparelse for Lunden på 
ca. 350.000 kr. 
 
Jeg skal ikke bruge en masse spalteplads på at se tilbage, men 
vil også gerne kigge lidt frem. Kigger vi lidt ud i fremtiden, 
falder godkendelsen af Skema C forhåbentlig snart på plads, 
så vi kan se hvad vi har af midler på reguleringskontoen. Vi 

kan herefter ansøge om midler fra kontoen, og forhåbentlig 
venter spændende projekter, som vil gøre lejlighederne endnu 
mere attraktive, eksempelvis nye badeværelser, nye døre og 
karme mm. Ikke at forglemme et nyt beboerhus, så vil til 
fulde kan holde arrangementer, uden at genere beboerne i de 
blokke, der ligger i nærheden af selskabslokalerne. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til bestyrelsen. 
Det har været et super samarbejde, og selv om bølgerne til 
tider har gået højt, har vi altid haft respekt for hinandens 
meninger og beslutninger. Brian vil snart tiltræde som 
konstitueret formand, indtil afdelingsmødet, som for øvrigt er 

den 10. februar 2015. Jeg håber at Brian finder 
formandsarbejdet lige så spændende som jeg har gjort det, og 
stiller op som formand. 
 
 



 

 
 
 
Også en tak for samarbejdet til jer beboere. Jeg fornemmer 
helt klart en glæde og tilfredshed ved at bo i Lunden hos langt 
de fleste af jer. Selv om afdelingen de sidste år har 
gennemgået en stor og positiv udvikling, skal vi ikke hvile på 
laurbærrene, men hele tiden have øje for at fortsætte denne 
positive udvikling. Her skal både beboere og bestyrelse gøre 
en indsats.  

 
Pøj pøj fremover til jer alle, 
Tommy Rex Mortensen 
afdelingsformand 
 
 
 
 
 



 

 
Det er vist aldrig sket før, at vi har tvister, der når helt til 
Boligretten, men i år har vi en sag, hvor der lige er faldet 
dom. 
 
Den handlede om en beboer, der efter en vandskade fik tilbudt 
genhusning, men valgte at blive boende. Efterfølgende 
forlangte han erstatning for ulemperne ved at bo i lejemålet. 
Det fandt vi urimeligt, og beboeren stævnede herefter Lejerbo 

Brøndby. 
 
Han fik medhold, og vi skal derfor betale ham erstatning via 
driftsmidler, altså huslejen.  
 
Jeg er ved at undersøge, om dommen må offentliggøres, og 
hvis den må, vil I selvfølgelig have mulighed for at få en kopi 
på ejendomskontoret eller pr. mail. 
 

Tommy Rex Mortensen, 
afdelingsformand 



 

 

Jeg har fundet en fantastisk masse historie fra Brøndby og 

Brøndby Strand som jeg planlægger at dele med jer over et par 

gange 

Brøndby siden stenalderen 

Brøndby er én af Københavns forstadskommuner, hvor mange af fortidens spor er 

dækket af moderne byggeri. Langt det meste af kommunens areal er optaget af 

nye boligbebyggelser og industriområder. Men de to gamle kirkebyer, Brøndbyøster 

og Brøndbyvester, ligger endnu midt i det hele som levende eksempler på 

kommunens fortid. Her er huse og gårde med hundreder af års historie, som giver 

glimt af, hvordan Brøndby så ud for bare et halvt århundrede siden. 

Midt i Brøndby ligger Brøndbyvester Mølle som et minde om datidens 

landbrugssamfund. På langs gennem kommunen går Vestvolden, der blev opført i 

1880′erne som en del af Københavns Landbefæstning, og på tværs ligger Den 

Grønne Kile, der adskiller de to oprindelige landsbyer fra Brøndby Strand. 

Kilen var et element i 1900-tallets planer for Storkøbenhavn, som friholdt arealerne 

mellem S-togslinierne for bebyggelse. Langs jernbanerne koncentreredes til 

gengæld den tætte bebyggelse, der i Brøndby især blev lagt ved S-togsstationer i 

Brøndbyøster og Brøndby Strand. 

Tjørnehøj og Gildhøj 

I Brøndby har der boet mennesker siden stenalderen. 

Ved Brøndbyvester findes to fredede oldtidsminder, 

Tjørnehøj og Gildhøj, der sikkert rummer begravelser fra 

bronzealderen, og flere andre steder i Brøndby, har 

arkæologerne fundet spor efter oldtidens lokale 

befolkning. 

Billedet viser Gildhøj Bronzealderhøj 

Ringebæk fiskerleje 

Langs med Køge Bugt lå i middelalderen enge som ikke kunne 

opdyrkes, men som til gengæld var velegnet som græsning for 

kreaturerne. I 1300-tallet lå her et fiskerleje, Ringebæk, som 

var udgangspunkt for fiskeri og handel med fisk i Øresund. 

Lejet havde øjensynlig stor betydning, og var i perioder i 

kongelig besiddelse. 

Billedet viser fiskeren Hans Lyreskov 

Brøndby i middelalderen 

Navnet Brøndby blev første gang brugt i dokumenter omkring år 1020. Dengang 

ejede Roskilde Domkirke det meste jord på egnen. 



 

Gennem middelalderen havde såvel Roskildekirken som kongen i København jord i 

Brøndby. I 1100-tallet afløste de nuværende kirker i Brøndbyvester og 

Brøndbyøster de endnu ældre trækirker. Kirkebygningerne findes bruges endnu i 

dag til deres oprindelige formål, men er i nyere tid suppleret med de moderne 

kirker i Brøndby Nord og i Brøndby Strand. 

Brøndby i 1800-tallet 

Endnu i 1800-tallet var Brøndbyerne et bondesamfund, der var stærkt præget af 

den nærliggende hovedstad. Mælk og friske grøntsager var en handelsvare, som 

den evigt sultne storby altid kunne aftage. 

Tilsvarende havde Brøndbyerne også en smule industri. Både i Brøndbyvester og 

Brøndbyøster byggedes møller, og ved Roskildevej blev en papirfabrik og et 

jernstøberi de første industrielle virksomheder på egnen. 

 

Brøndby i 1900-tallet og frem 

I 1920′erne kom det første strejf af byudvikling til Brøndbyerne. Villakvarteret 

Vesterled lige syd for Glostrup blev udstykket og bebygget i løbet af de næste 

årtier. Omtrent samtidig fik Brøndby Strand sine første sommerhuse, hvor folk fra 

den københavnske middelklasse tog på ferie om sommeren. Et badehotel og 

regelmæssig bustransport lokkede mange turister til. 

Omkring 2. Verdenskrig boede der ca. 3.000 indbyggere i de to sogne, 

Brøndbyøster og Brøndbyvester, der dengang udgjorde Brøndby Kommune. Da de 

første etageejendomme i Brøndbyøster blev bygget i slutningen af 1940′erne, 

voksede indbyggertallet voldsomt. På ét år fik Brøndby f.eks. mere end 1.000 nye 

beboere. I 1950 rundede befolkningstallet 5.000 og fordobledes derefter hvert 5. 

år. I 1964 er befolkningstallet oppe på 25.000. 

Meget omfattende byggeri omkring Brøndbyøster Station i 1950′erne og 1960′erne 

forandrede det lille landsogn til ét af Storkøbenhavns store udflytterkvarterer. 

Endnu før de sidste højhuse i Brøndby Nord stod færdige, var arbejdet med 

Brøndby Strand-planen gået i gang. Her opførtes flere tusinde lejligheder, som et 

led i den omfattende udbygning af alle Køge Bugt-kommunerne til forstæder. 

Brøndbyvester-bydelen fik også sine etagebyggerier, men blev især præget af 

parcel- og rækkehuskvartererne, samt de meget store industri- og 

erhvervsområder. 

Kommunen rummer et stort antal arbejdspladser indenfor bred vifte af 

erhvervsvirksomheder. De ældre, klassiske produktionsvirksomheder i Brøndby har 

efterhånden ændret karakter, og deres lokaler bruges nu typisk af mindre firmaer i 

f.eks. service- og IT-brancherne. 

Brøndby har igennem de sidste 30-40 år været blandt de forstæder, der har haft 

stor tilflytning af udlændinge, så i dag lever folk fra mere end 80 nationer i 

kommunen. 



 

I 1970′erne udvikledes midt i kommunen et miljø for idrætsaktiviteter omkring 

Brøndby Stadion og Brøndby Hallen. En lang række af idrættens 

landsorganisationer har i tilslutning hertil opført Idrættens Hus. Men også mange 

andre steder i Brøndby er sportsanlæg blevet udbygget og opgraderet, og f.eks. har 

Brøndby Strand et af landets fornemste cricket-anlæg. 

I dag er Brøndby fuldt udbygget, og kun enkelte steder kan restarealer udfyldes 

med nybyggeri. 

Brøndby er én af landets mindste kommuner med omkring 35.000 indbyggere. I 

middelalderen var Brøndbyøster og Brøndbyvester blandt de største landsbyer på 

Sjælland. 

Den ældste historie 

På Langbjerggårds østre agre fandt gårdejer Jens 

Engelsen i 1914 en meget stor sten. Et forsøg blev 

gjort for at fjerne den og derved kom der flere sten til syne. Det var tydeligvis 

andet end blot en almindelig stenbunke, og der var også knoglerester.  

Billedet viser Langbjerggård som den så ud da Jens E. fandt en stenaldergrav 

Nationalmuseet kom til stedet og afdækkede resterne af en stenaldergrav. De fandt 

knogler fra ni skeletter, en flintekniv, et par spydspidser og et lerkar. 

Forud for bebyggelsen i Kettehøjområdet har arkæologerne undersøgt området for 

tegn på blandt andet stenalderbebyggelse. Ved udgravninger i 1999 dukkede der 

spor af en boplads med flere hustomter op. Resterne af et langhus og nogle 

staklader, der kan dateres til bronzealderen, var også resultat af udgravningen. I 

området omkring Søholtskolen er der tidligere fundet flinteredskaber fra 

stenalderen, og i forbindelse med anlægget af Køge Bugt-motorvejen fandt man 

blandt andet en vildsvinetand. Ved Avedøre Holme har man også fundet spor af en 

ret betydelig stenalderbosættelse. Så allerede for 5-6000 år siden var der altså 

beboere ved stranden. 

I slutningen af vikingetiden fik de tidlige Brøndby-borgere fast bopæl, da de 

grundlagde den første by med navnet Brøndby, mens der ved Brøndby Strand ikke 

var nogen fast bebyggelse. Området helt nede ved kysten var ofte oversvømmet og 

kunne derfor ikke dyrkes som almindelige marker. Til gengæld kunne det bruges til 

græsning for kreaturer. Der er i dag ikke nogen spor af middelalderens Brøndby 

Strand, men vejen fra Brøndbyvester til Brøndby Strand er en rest af den 

middelalderlige forbindelse mellem landsbyen og stranden. 

Bønderne i Brøndbyerne har sikkert altid drevet fiskeri i Køge Bugt. Et fiskerleje i 

Brøndbyvester Sogn, Ringebæk, nævnes flere gange i 1300-tallet og var flere 

gange i kongelig besiddelse, hvilket peger på, at der har været gode indtægter fra 

fiskeriet, som kunne beskattes. Hvornår fiskeriet ophører ved vi ikke. Den seneste 

omtale af Ringebæk er fra slutningen af 1500-tallet. 

 



 

Et skønt billed fanget en tidlig morgenstund i september. Skyer og regn på vej fra 
vest og solen op i øst – det giver en smuk regnbue 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Fotograf Anette Scharstein) 



 



 

  
 
Her vil jeg forsøge at tage relevante indlæg og sørge for at alle 
i Lunden kan være med. 
 
For de som ikke kender til Facebooksiden er adressen: 
https://www.facebook.com/groups/291449877655153/ 
 
Børnehavens legeplads: 
I september var der en ivrig diskussion omkring færden og 

opførsel på børnehavens legeplads. 
Der havde været besøg af nogle, som mente at der ikke 
behøvede at blive ryddet op. Dette er selvfølgeligt meget 
beklageligt og bør jo ikke foregår. Vi må alle hjælpe til med at 
holde området pænt. 
Her er lidt billeder fra rodet 
 
 

 



 

 
 
Nabohjælp: 
Her i Lunden skal vi jo passe på os selv og 
hinanden og dette gør vi ved at melde/informere 
om mystisk larm, ulovligheder o.a. som man 
oplever.  
Der har været nogle tilfælde af hærværk, 
brandstiftelse, tyveri og andre aktuelle ting, som 
via bl.a. Facebook er kommet hurtigt ud blandt beboerne, som 

så har kunne tage sig af efterfølgende handlinger.  
Man skal selvfølgelig ikke tage til selvtægt af nogen art, men 
skal tage kontakt til politi eller brændvæsen f.eks. 
Da sirenen i sidte måned gik i gang, var der hurtigt en klaring 
på hvorfor, fordi informationen hurtigt blev delt og diskuteret 
på Facebook. 
 
Containerpladsen og område: 
Personligt har jeg flere gange oplevet at unge drenge, med 

eller uden scootere opholder sig ved vaskeriet og inde bagved. 
De klartrer på tagene og hopper over hegnet ind til 

maskinellet som potentielt kan være særdeles farligt for dem. 
Jeg har de gange jeg har set dem, bedt dem om at gå væk, 
men for det meste bliver man bare grint lidt ad. 
Kan der evt laves et skur eller lign som de unge i stedet kan 
opholde sig i og ved, så der ikke ydes hærværk på Lundens 
dyrtindkøbte materiel. 
 
Indbrud i børnehaven 
Den 20 oktober var der desværre indbrud i børnehaven. Det 
berører jo os alle her i Lunden.  
Så vi må hjælpe hinanden med at holde øje. 

 
Overvågning 
Måske er overvågning i Lunden og måske især omkring 
børnehaverne, vaskeriet og materielgården en fremtidig 
løsning? 
 



 

 
 
Vis hensyn: 
Vi er mange mennesker og har mange 
forskellige ideer om det perfekte, men 
alle vores ønsker kan jo ikke forenes til 
fuld tilfredshed for alle.  
Så derfor en opfordring til alle om at vise hensyn til jeres med-
beboere når der ryges, høres musik, luftes hunde osv. Undlad 
at smide jeres skodder på jorden, men brug de fine 

askebægre der er på alle vores nye skraldespande. Lad være 
med at ryge i opgangene eller lige under altaner med åbne 
vinduer. Saml jeres hundes efterladenskaber op, for der er da 
ingen, heller ikke hundeejere, der ønsker at træde i det og 
skru lidt ned for musikken, især når i har åbne vinduer.  
 
Alt i alt VIS HENSYN til hinanden 
 
Hav din hund i snor 
 
 

 
Saml op efter den når den skal af med noget 
 
 
 
Vi almen hensyn, ryg ikke i opgangene (Forbudt),  
smid ikke skodderne ud fra altanen  
 
 
Referater fra bestyrelsesmøder 
De ligger på hjemmesiden www.lundens.net/pdf/referater, 
men der har været forespurgt efter dem via Facebook 

  



 

 
 

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. 
 

 
 

 

 

 
 

Lundexpressen på din 

smartphone? 
Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af 
Lundexpressen. 
 
 



 

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. 

  



 



 

 
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. 

 
Jeg er gået tilbage i tiden og fundet information om Lundens klubber 

som de var i 2006 og 2007 og så frem til nu 

Hvis der er nogen som har kendskab til at de ikke er mere, vil jeg da 
gerne vide det, tak 

 

Lunden stiller lokaler til rådighed for 23 klubber , jeg har fundet 11 af 

dem og skrevet lidt om dem herunder 

 
 
AKTIVITETSKLUBBEN (Se deres annonce på side 28) 

 
Klubben bor i Daruplund 5 
 

Startet af: Ulla og Peter Thøgersen I 2002 
 

Klubben tilbyder socialt samvær, hvor man kan sy på maskine, strikke og lave egne 
ting. Man kan få lavet fotokopier og man kan læse i klubbens blade og aviser og 
ellers bare hygge sig med de andre besøgende.  

Det er gratis at komme. 
 

Økonomi: Dækkes ved loppesalg 

 
Åbningstider: Onsdage kl. 15-18 
 

TØMMERMÆNDENDE (Se deres annonce på side 22) 

 
Klubben bor i Resenlund 4 
 

Startet i: 1972 

 
Klubben tilbyder et rum med billard, hvor der også afholdes turneringer, et TV-rum 

med storskærm og et lokale med en bar og stole og borde. Udenfor er der en lille 
have hvor man i sommerperioden laver grillarrangementer 
Der arrangeres en kro tur 1 gang hvert år og medlemmers børn bliver inviteret i 
forlystelsespark. 



 

 

Økonomi: Max 125 kr. pr mdr. afhængig af medlemmets fortæring 

Nye medlemmer skal udfylde en ansøgningsblanket som vurderes på et klubmøde 
 

Åbningstider: Normalt efter 17 på hverdage, samt hele lørdag og søndag. 

Medlemmer har dog adgang med brik så de også kan komme udenfor åbningstiden. 
 

 

KLUB 51 
 
Klubben bor i Daruplund 51 

 
Startet i: 1972 

 
Oprindeligt en vinbryggerklub uden adgang for kvinder, men dette er ændret til 
kombineret billiard og hyggeklub hvor alle er velkomne. 

Der er to rum hvor det ene bruges til billiard og det andet til socialt samvær. Der er 

et lille område udenfor som man også kan benytte om sommeren 
 
Økonomi: Gratis, men salg af forplejning giver lille overskud 

 
Åbningstider: Normalt efter arbejdstid på hverdage, samt hele lørdag og søndag. 

Medlemmer har dog adgang med brik så de også kan komme udenfor åbningstiden. 

 
LUNDEKLUBBEN 

 
Klubben bor i Daruplund 39 

 
Startet i: 1992 

 
Klubben har 4 rum. Det ene benyttes til billiard, det andet som TV rum, det tredje 

er fællesrum og det fjerde er ”dagligstue” med køkken. 
Der dyrkes socialt samvær. Alle er velkomne til at besøge os og evt. medlemskab 

vil blive behandlet på et medlemsmøde 
 
Økonomi: 20 kr. pr. mdr, samt indtjening ved salg af forplejning 
 

Åbningstider: Medlemmer har adgang med brik så de kan komme som de vil. 

 
GØR DET SELV KLUBBEN (Se deres annonce på side 23) 

 
Klubben bor i Daruplund 45 

 

Startet af: Ole Rhode og Thuesen i 1994 

 
Klubben er indrettet så det i det ene rum er værksted, hvor vi reparerer cykler, 
møbler og fiskegrej. 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. 

Åbningstider: Hver onsdag 15-18 

 
KLUB OASEN 

 
Klubben bor i Daruplund 43 

 
Startet i: 1980’erne 

 

Klubben består af to rum hvor det ene benyttes til billiard og det andet er 
hyggestue, hvor der rafles og dyrkes hyggeligt samvær over en kop øl. Alle er 

velkomne til at besøge, men gæster skal være kommet i en periode så man kan 
lære hinanden at kende. Faste medlemmer godkender nye. 

 
Økonomi: Salg af forplejning giver et lille overskud 
Åbningstider: Medlemmer har adgang med brik så de kan komme som de vil. 

 
HYGGESTUEN 
 
Klubben bor i Daruplund 53 
 

Startet i: 1997 

 

Klubben består af 2 rum hvor det ene er hyggestue, hvor der dyrkes hyggeligt 
samvær og rafles over en kop kaffe eller øl, det andet rumbenyttes når der er 

mange gæster. . Alle er velkomne til at besøge, men gæster skal være kommet i en 
periode så man kan lære hinanden at kende. Faste medlemmer godkender nye. 

 

Økonomi: Salg af forplejning giver et lille overskud 
 

Åbningstider: Medlemmer har adgang med brik så de kan komme som de vil. 

 

KLUB VENNER 
 
Klubben bor i  Daruplund 57 

 

Startet af: Dragan Stojanovic i 1999 
 

Klubben har 2 lokaler hvor det ene er hyggestue med fjernsyn og det andet er 
atelier for tegning og maling. Klubben er en minihjemstavnsforening for beboere 

med bosnisk herkomst, men oprindeligt startet som legeklub for 3 bosniske familier 

børn. 

 

Åbningstider: Medlemmer har adgang med brik så de kan komme som de vil. 

LUNDENS SENIORKLUB  (Se deres annonce på side 27) 

 
 



 

Klubben bor i Daruplund 19 

 

Klubben er for alle seniorer, pensionister og efterlønsmodtagere, som er 
bosiddende i området ”De 9” 

Der spilles banko hver første torsdag i mdr og lotteri hver tredje torsdag i mdr. 

Desuden er der fællesspisning af og til. Der er en gårdhave som nydes om 
sommeren 

 

Økonomi: Et mindre månedlig kontingent 
 

Åbningstider: Torsdage fra 13-17 

 
BØRNEKLUBBEN (Se deres annonce på side 23) 

 
Klubben bor i Resenlund 10 
 
Startet af: 4 kvinder med børn i 2013 

 

Klubben har to rum, hvor det ene har køkken og det andet er legerum med borde 
alle mulige legeting og materialer som børn kan forenes om. Der bages og spises 
sammen og så er der hyggesnak de voksne imellem. Alle er velkomne forbi til en 

hyggesnak med lidt kaffe elle te 
 

Økonomi: 100 kr om mdr, går til udgifter til mad, ture og materialer 

 

Åbningstider: Tirsdage 16-18 og fredage (fællesspisning) 16-20 

 

MOTIONSKLUBBEN (Se deres annonce på side 25) 

 
Klubben bor i Daruplund 61 
 

Startet af: Jes Dambmann 

 
Motionsklubben har flere forskellige maskiner og vægte, så man kan sagtens få 

masser af god træning i klubben. 
 

Ønsker man at blive medlem skal man kontakte Jes på tlf. 21610876 eller mail:  
dambmann@hotmail.com 
 

Åbningstider: Medlemmer har adgang med brik så de kan komme som de vil. 

 

  



 

Klub ”Tømmermændene” 
 
Klubben ’Tømmermændene’, der er hjemmehørende i Blok 2 
med indgang fra sydsiden (mellem nummer 4 og 6) er 

Lundens ældste klub med 42 år på bagen. 
 
Klubbens primære nøgleord er hygge…  
 

 En hyggelig snak mellem beboerne i Lunden. 

 Et hyggeligt spil billard på stort Søren Søgaard 

billardbord. 

 Et hyggeligt spil dart eller kort. 

 Hygge omkring storskærmen ved 

store sportslige arrangementer, store 

begivenheder eller ved Brøndby’s 

kampe. 

  Af og til hygger vi også omkring 

grillen på de lune sommeraftner. 

 

Med andre ord: Vi er meget sociale  

Der er ikke faste åbningstider i klubben, men tit er der åbent 
hver eftermiddag. (Mandag er der som regel størst chance for 
at klubben er åben). Kig ind – vi bider ikke 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Michael Barnholt 
Formand 

  



 

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 100,- en gang om måneden til indkøb af 

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

Kom forbi og hør mere! 
 
Mange glade hilsner fra 
Ea, Nezahat & Anette 

  



 

Billeder fra Børneklubben  
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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 
  



 

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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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 

 

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

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. 

 

 



 



 

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: Anette Scharstein 

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) 
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