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Februar  
 
 
Er det måneden, hvor de fleste har glemt 
deres nytårsfortsætter og de fleste er ved 
at være godt trætte af vinter, slud og 
gråvejr. 
 
Vi er gået ind i den sidste vintermåned og 
foråret lurer om hjørnet 
 
 

Lyset er også ved at komme tilbage, så dagene er blevet længere og 
lysere. Alt i alt er vejen banet til lys, godt humør og meget større 
aktivitet i vores område. 
 
Et lille rim vi kan huske på 
 
Kom sol og skin på mig. 
Vinter, du skal gå din vej. 
Vinter du skal rejse væk, 
når du ser en vintergæk. 
 
Husk at der er afdelingsmøde i Brønden den 10 februar.  
Kom og deltag 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Anette Scharstein 
Redaktør 
 
 
 
 
 
 
 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 23. februar, klokken 12:00. 



 

 

 

 Så blev det februar 
 
Og det er i denne måned der er 
afdelingsmøde, mødet afholdes i 
Brønden den 10. februar 2015 kl. 
18.30. Så husk at møde op.  
 
Det er også på afdelingsmødet der 
tages vigtige beslutninger.  
 

Der har i januar været en hel del 
turbulens og usande rygter om, at afdelingsbestyrelsen er i 
gang med at lukke klubberne. Sandheden er, at vi er i gang 
med at lukke 1 klub, da klubben har været til gene for flere 
beboere gennem længere tid, og afdelingsbestyrelsen har 
gjort sin del for at klubben kunne eksistere, men klubben 
undlod at lytte efter afdelingsbestyrelsens tiltag, og derfor har 
vi desværre måtte opsige klubben. 
 
Og så har der været del efterspørgsler på Fastelavn 2015, vi 
har grundet formandsskifte i december 2014 haft en del 
opgaver vi har måttet priotere højere, og er desværre blevet 
nødt til at droppe dette arrangement i år, men der bliver 
afholdt fastelavn i 2016. Næste arrangement vil blive vores 
loppemarked til foråret. Så det er bare om at få samlet en 
masse, så man er klar til at tilmelde sig og få en bod til 
foråret.  
 
Vi ses til afdelingsmødet.  
 
Med venlig Hilsen 
Brian Taudahl Børgesen 
Kst. Formand 



 

 
10. februar 
 
Der er ordinært afdelingsmøde kl 18.30 i Kulturhuset Brønden. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af stemmetællere 
 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
 

4. Orientering om årsregnskabet 
 

5. Godkendelse af budget for 2015/2016 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 

7. Valg af formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 
 
a. Formand  Nyvalg, vælges for 1 år 
b. Bestyrelsesmedlem Birthe Ketterle, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Søren Jensen, modtager genvalg 

c. Bestyrelsessuppleant Jørn Gramm, modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Brian Taudahl Børgesen, vælges 
                                      for 1 år 
 

8. Valg af revisor for 1 år, revisorsuppleant for 1 år, samt redaktør 
for 2 år 
 
a. Revisor   Nyvalg, vælges for 1 år 
b. Revisorsuppleant  Ludvig Blomberg, modtager 
genvalg 

c. Redaktør, Lundeexpressen  Nyvalg, vælges for 2 år 

  



 

NYT!! - Foderklub i Lunden  

  
Der er nu mulighed for, at Lundens beboere kan få glæde af en god rabat ordning, 
på hunde og kattefoder, fra firmaet Oliver´s Petfood. 
 
Det drejer sig om højeste Premium kvalitet, dansk produceret foder mv. 
Rabatten på varerne afhænger af, hvor mange af Jer der ønsker at være med. 
 
Der bliver tale om min.15 % rabat som udgangspunkt, men med mulighed for, op 
til hele 35 % rabat på foder. 
 
Sortimentet vil i starten være begrænset, til primært at omhandle hunde/katte 
foder samt kvalitet´s kattesand. 
 
Hvis efterspørgelsen stiger, vil det fulde sortiment komme til salg. 
 
Bestilling og levering vil ske 1 gang om måneden, gennem mig, mod forudbetaling. 
 
Der gives 100 % smagsgaranti på foder. Så der er ingen risiko forbundet med 
købet.  
 
Bliver det ikke bliver den firbenede´s favorit måltid, ja så kan man blot returnere 
og få pengene tilbage. 
 
Såfremt du / I har nogen spørgsmål om hvordan det hele fungerer, eller ønsker 
yderligere info om priser, sortiment mv. 
 
Send mig da venligst en mail på foderklub@gmail.com 
 
Så vil jeg snarest fremsende mail med alle de nødvendige oplysninger. 
Jeg håber meget at Lundens beboere vil tage godt imod dette initiativ, der vil 
kunne komme mange hunde / katteejere til gavn. 
 
Men ikke mindst vores elskede kæledyr, som fortjener det bedste vi kan give dem. 
 
Jeg står selv 100 % inde for dette foder. 
Jeg har brugt det med stor succes i over 8 år, både til egne dyr samt videresalg.  
Det er simpelthen KVALITET, intet mindre. 
 
Jeg ser frem til at give mange hunde og katte gode smags oplevelser. 
 
Mange hilsner 
 
Søren Larsen 
 
51, 2 tv 



 

 
www.oplevbrondby.dk 
 
Denne hjemmeside kan være din indgang til mange oplevelser i og 
omkring Brøndby Strand 
 
Hjemmesiden giver dig overblik over alle begivenheder, kulturelle 
oplevelser, sport, udstillinger og meget meget andet 
 
Desuden har de også fået lavet en App som man kan downloade til sin 
smartphone. 
 

 



 

 

I 1950 havde Brøndby Kommune små 5000 indbyggere. Fem år senere var det 
steget til det dobbelte, og der var ikke udsigt til, at udviklingen ville stoppe dér, 
snarere tværtimod. Faktisk regnede man med, at Brøndby Kommune ville være 
vokset til 20.000 indbyggere i 1960. 

Med et indbyggertal på 20.000 ville antallet af kommunalt ansatte også vokse. Der 
skulle kloakeres, anlægges veje, bygges skoler og børneinstitutioner, idrætsanlæg, 
alderdomshjem osv. Opgaver der i den grad krævede kommunalt personale og 
administration. Det varede derfor heller ikke længe, inden man indå, at det gamle 
kommunekontor på Brøndbyvester Skole på Sognevej snart ville blive for lille. 

I 1955 besluttede kommunalbestyrelsen i Brøndby derfor, at der skulle opføres et 
nyt rådhus. For første gang i kommunens historie skulle der opføres en kommunal 
administrationsbygning bygget til sit formål. Ved erhvervelsen af Gildhøjgård og 
dens marker ved den nyåbnede Park Allé havde kommunen fået et centralt 
beliggende areal, der egnede sig til formålet, og i 1957 tog man fat på at bygge det 
nuværende rådhus. 

Den 30. november 1959 kl. 15 blev den nye administrationsbygning indviet. Første 
etape af rådhusbyggeriet omfattede kun en femtedel af det samlede byggeri, og i 
første omgang var det derfor kun Borgmesterkontoret og Økonomisk Forvaltning, 
der flyttede over i den nye bygning, mens Teknisk Forvaltning og Socialafdelingen 
blev tilbage på den gamle skole. 

Til gengæld var rådhuset opført, så det nemt kunne udvides uden at genere det 
eksisterende byggeri, og det endelige resultat skulle således gerne give plads til 
samtlige kommunale administrationer. Allerede fire måneder efter indvielsen blev 
det derfor vedtaget, at byggeafsnit II skulle igangsættes, så administrationsarealet 
ville blive fordoblet, og tilsvarende i 1964 lå byggeafsnit III for det kun fem år 
gamle rådhus klar. 

Således er Brøndby Rådhus blevet udvidet igennem årene, efterhånden som byen 
voksede. Hvor det startede med en enkelt kontorfløj, mødesalsfløjen og en 
betjentbolig, har Brøndby Rådhus i dag yderligere tre kontorfløje foruden den 
gamle retsbygning. Den sidste udvidelse blev foretaget i det nye årtusinde. Det var 
overbygningen på den nordlige fløj – en løsning, der var med på de oprindelige 
tegninger fra midten af 1950’erne. 



 

Arkitekten, man hyrede til at tegne Brøndby Rådhus, hed Svenn Eske Kristensen. 
Han var en af den tids banebrydende arkitekter og var blandt andet kendt for at 
have opført højhusene på Bellahøj. En af Svenn Ekse Kristensens helt store 
mærkesager var hans omsorg for det enkelte menneske. Et arkitektonisk ideal han 
havde med i sine ideer og tanker, da han tegnede og opførte Brøndby Rådhus. Han 
var vidende om, hvordan kontakten mellem borger og myndighed ville stige i takt 
med, at velfærdssamfundet blev udbygget med skoler, alderdomshjem, rådhuse 
etc. Som udgangspunkt var det derfor hans ønske at tegne et rådhus, der tog 
hensyn til borgeren, uanset om man kom “for at yde bidrag eller for at nyde hjælp”. 
Det vigtigste var, ifølge Svenn Eske Kristensen, at den enkelte borger skulle 
“bibringes en fornemmelse af at være en kærkommen gæst i administrationens hus 
(…). Rådhuset er derfor bygget i en enkelt etage på den bare mark, således at der 
fra alle lokaler er direkte kontakt med det fri, og således at miljøet udstråler 
venlighed.”. Det skulle være et rådhus, hvor der var udsigt og lys til alle sidder, og 
hvor ingen hverken skulle “sidde i eller vente i mørke rum.” 

For at borgerne ikke skulle tage fejl af bygningens funktion som rådhus, lagde 
Svenn Eske Kristensen tillige vægt på, at især de repræsentative lokaler blev 
indrettet så smukt som muligt og med en kvalitet, der understregede 
kommunalbestyrelsens placering i samfundet. 

Dertil kom, at kommunalbestyrelsen ikke ønskede en “pragtkaabe svøbt om et 
imponerende og dominerende bygningsanlæg, men en jævn, smuk frakke om en 
beskeden og velfungerende bygning.”. For at imødekomme dette ønske valgte 
Svenn Eske Kristensen et prunkløst hus, hvor der var taget højde for funktionerne. 
Rådhuset skulle være uden høje trapper, så det var nemt at færdes i, og det skulle 
være nemt at udbygge, så det kunne følge med resten af kommunens udvikling. 
Resultatet blev et fuldendt anlæg opført i gule håndstrøgne sten, og i 1963 tildeltes 
Brøndby Rådhus diplom fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. 

Brøndby Rådhus er den dag i dag stadig en lille helstøbt perle, udbygget og 
moderniseret med respekt for Svenn Eske Kristensens oprindelige tanker om et 
beskedent, men flot og funktionelt rådhus. I 2009 kunne Brøndby Rådhus fejre sit 
50-års jubilæum – fortsat lige flot som en jævn, smuk frakke. 

1. juli 2005 overlod Kjeld Rasmussen borgmesterstolen i Brøndby til Ib Terp. 
Dermed sluttede en næsten 40-årig periode som kommunens førstemand. 

Kjeld Rasmussen kom til Brøndbyerne i 1950 og blev hurtigt involveret i politisk 
arbejde. Hans første politiske post var i ligningskommissionen, hvor han blev valgt i 
1954. Fra 1958 sad han i kommunalbestyrelsen og afløste i 1966 den daværende 
borgmester, Frederik Christensen. Tidligere havde socialdemokraten Jens Chr. 
Jensen stået i spidsen for kommunalbestyrelsen, der i 1952 afløste det gamle 
sogneråd. 

Brøndbyerne var dengang en kommune præget af kraftig vækst. Etagebyggerier 
var siden slutningen af 1940’erne skudt op ved Brøndbyøster Station og i 



 
Kirkebjergkvarteret ved Brøndbyvester. Industri – og dermed arbejdspladser – 
fulgte med. 

Da Kjeld Rasmussen flyttede til Brøndbyvester, havde kommunen nogle få tusinde 
indbyggere, men op gennem 1950’erne blev befolkningstallet fordoblet hvert femte 
år, så da han i 1966 overtog borgmesterstolen, var han i spidsen for mere end 
25.000 borgere. 

For Kjeld Rasmussen og den øvrige kommunalbestyrelse var det en vigtig opgave 
at få udbygget kommunens service i takt med, at befolkningstallet steg. Så i 
1960’ernes Brøndby åbnede der konstant nye skoler, børneinstitutioner m.m. Først 
omkring 1970 var de fleste større boligområder udbygget. 

Kjeld Rasmussen har igennem tiden haft en lang række tillidsposter. F.eks. som 
medlem af bestyrelserne for Datacentralen, Kommunedata og Kommunernes 
Landsforening. I mere end 20 år har han været formand for Foreningen af 
Kommuner i Københavns Amt. 

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. 

I dag har Brøndby omkring 35.000 indbyggere, og er én af landets mindste 
kommuner. I middelalderen var Brøndbyøster og Brøndbyvester blandt de største 
landsbyer på Sjælland. 

Hvert 4. år holdes der valg til Danmarks kommunalbestyrelser. Når vi har afgivet 
vores stemme, tænker vi nok næppe over, at sådan har vælgerne gjort i mere end 
150 år. 

Allerede i 1841 fik landkommunerne lov til at styre en del af deres opgaver gennem 
valgte forsamlinger. Det skete flere år, før Grundloven i 1849 gav folket ret til at 
sammensætte folketing og landsting. 

Det første kommunale valg blev holdt i Brøndby i slutningen af 1841. Her valgte 
man det råd, som skulle styre kommunen – eller rettere sagt, de opgaver 
kommunen fik overladt af den enevældige konge. Det gjaldt først og fremmest 
driften af skolerne, vejvæsenet og fattigforsørgelsen. 

Vi kender ikke valgresultatet, men formentlig har kun ganske få afgivet deres 
stemme. Betingelsen for at deltage i de første kommunalvalg var nemlig bl.a., at 
man ejede jord og ikke skyldte penge til kommunen. Og så gjaldt valgretten ikke 
for kvinder! Først i 1908 fik kvinderne lov til at gå til stemmeurnerne. Indtil da blev 



 
de i stedet grupperet sammen med de andre, der heller ikke havde stemmeret; de 
såkaldte fem F’er: Fruentimmere, Folkehold, Forbrydere, Fjolser og Fattige. 

Ved valget til Brøndbyernes Sogneråd i 1879 stemte i alt 34 vælgere. Den absolutte 
stemmesluger var gårdejer Hans Christensen fra Brøndbyvester, der fik 24 
personlige stemmer. I øvrigt kunne man kun stemme personligt. Egentlige 
partilister så man i Brøndby først i 1906. Den opstillede liste A bestod af de lokale 
socialdemokrater, og her var arbejdsmænd og håndværkere blandt kandidaterne, 
mens liste B bestod af de borgerlige, kandidater, repræsenteret ved gårdejerne og 
en enkelt gartner. 

Efterhånden voksede sognerådets opgaver, og i 1895 fik kommunalbestyrelsen 
endda et kontor, der lå på loftet over fattiggården. Her holdt sognerådet sine 
møder, og det kunne efter sigende gå ret lystigt til – især, når der var arrangeret 
spisning bagefter. 

Indtil 1909 var vælgerne til sognerådsvalgene inddelt i to klasser: Den ene klasse 
bestod af de mest velstillede, som fik lov at vælge sognerådets flertal. Alle vælgere 
udgjorde den anden klasse, som valgte mindretallet. Sognets rigeste stemte altså 
to gange. Kvinderne blev valgbare – og fik valgret – til de kommunale valg i 1909. 

I 1800-tallet kendte man ikke til hemmelig afstemning. På valgstedet var der 
fremlagt en protokol, hvor hver enkelt vælger skrev navnet på dem, som han 
stemte på. På den måde kunne alle og enhver se, hvad de andre i byen havde 
stemt. 
Folkestyret har altså haft en lang fødsel, og de demokratiske rettigheder, vi i dag 
betragter som naturlige, var bestemt ikke en selvfølge for blot hundrede år siden. 

Da Vestvolden blev anlagt, var København kun en mindre by, og de områder, der i 
dag er forstæder, bestod af landsbyer og dyrkede marker. Vestvolden lå altså ude 
på landet. Brøndbyerne lå midt i det område, Vestvolden blev anlagt igennem, og 
blev dermed i bogstaveligste forstand skåret over af fæstningen. Hvis krigen var 
kommet til landet, ville kommunen være blevet delt op i en freds- og en krigszone. 
Mens den angribende fjende havde stået i Brøndbyvester, ville København have 
været forsvaret af de danske soldater i Brøndbyøster. 

Især under anlægget af Vestvolden mærkede Brøndbyborgerne til Vestvoldens 
eksistens. Mange af fæstningsarbejderne blev indkvarteret privat, og i 1890 opholdt 
358 fæstningsarbejdere sig i Brøndbyerne. Alene i Brøndbyøster sogn, der 
almindeligvis havde mellem 700-800 beboere, var der over 200 indkvarteret. 

 



 

En dejlig solskinsdag i Lunden. Det lugter lidt af forår! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotograf Anette Scharstein) 



 



 

 
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 brandvæsen f.eks. 
 
 
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, og saml op efter den når den skal af med noget 
 
Vis almen hensyn, ryg ikke i opgangene (Forbudt),  
smid ikke skodderne ud fra altanen  
 
 

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. 

  



 

 
Svær 

 
 

 
 

 

  



 

 
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. 

 
 

 

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 18 (begge dage 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 
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Sidste gang fejrede vi fødselsdag med pizzaer og lagkager.  
Der blev ventet spændt på at få kage især  
 

    

    



 
 

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. 

 

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 
 
 

Møbelklubben 
 
Møbelklubben er en klub hvor man kan mødes og ompolstre, male og reparere 
møbler, billedrammer m.m. 
 
Der er kun indgang fra opgangen, så du skal i første omgang ringe til mig for 
adgang. 
 
Der er mulighed for hobbymaling, akryl, akvarel  el. lignende 

 
 
Hovedsageligt åbent på 
 onsdage fra kl. 13.30 

 
 
 

Ring og hør nærmere om klubben. 
 
tlf. 20202110 

 
Håber at høre fra dig. 

     
Hilsen Birgithe Rasmussen 



 

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. 

  



 

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. 
 
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 – torsdag:   Telefon: 70 12 13 10 
Kl. 10:00 – 15:00    Mandag – torsdag: 
Fredag:    08:30 – 14:00 
Kl. 10:00 – 12:00   Fredag 09:00 – 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 70 70 40 40. Mail: tvsupport@yousee.dk  
 
Regninger 
Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regnings-service: Mandag til 
torsdag mellem kl. 8:00 og kl. 17:30 og fredag 08.00 til 16.30. 
På telefon: 70 70 40 40 – Lukket i weekenden. 
 
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 
 
 
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: 

 

  



 

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 340 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 
 

Kst. Afdelingsformand & Kasserer: Brian T. Børgesen, Daruplund 33, 2.th. 
Mobil: 61 85 83 87 – Mail: formand@lundens.net 

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

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) 


