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Sommerstart 
Det er snart tid til det store 

loppemarked i Lunden, og jeg håber, 

der er stort fremmøde. 

Det kunne være rart, hvis der for en 

gangs skyld ville være godt vejr og nok 
tilmeldte til begivenheden. 

Via Facebooksiden for Lunden, blev der 

inviteret til fælles rundbold, lørdag den 
6. juni. 

Det blev et par hyggelige timer med en del børn og tilhørende 
forældre. Vi håber på større deltagelse næste gang. 

  

God sommer til jer alle! 
 
Med venlig hilsen, 
 
Anette Scharstein 
Redaktør 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 24. august, klokken 12:00.  



 

 

 

 Sommeren banker på  
 

Og jeg ønsker jer alle en god sommer 

og appellerer samtidig til, at vi alle 

tager hensyn til hinanden i denne tid 

og husker, det ikke er alle, der har 6 

ugers sommerferie, så når der 

hygges med grill, kaffe eller, hvad der 

er på menuen, så husk der er altid 

nogen, der skal tideligt op om 

morgenen og i denne tid sover mange 

med åbne vinduer i varmen. Og lidt om ansøgningerne til 

reguleringskontoen. De er nu sendt ind til Lejerbo, som 

herefter sørger for, at der bliver sat endelige priser, på de 

ønsker vi har sendt ind. De skal så herefter en tur forbi 

Landsbyggefonden, der endeligt skal godkende de ønsker, vi 

har, for herefter at skulle i EU Licitation ved så store beløb. De 

ønsker, der er sendt afsted: 1. Nye toiletter, 2. Istandsættelse 

af badeværelser, 3. Nye indvendige døre og karme, 4. Nye 

kælderdøre, 5. Nye altandøre, 6. Ny asfalt og flere p-pladser, 

7. Nye legeredskaber og fornyelse af boldbanens underlag og 

8. Maling af kældergange og gulve. Så nu er det bare at vente 

på svar. 

  

Med hensyn til vores 1-års gennemgang venter vi lige nu 

besked på, om vi kan være så heldige at få 1-års 

gennemgangen taget om på grund de mange fejl, der ikke er 

udbedret. Bestyrelsen har haft sidste bestyrelsesmøde 2. juni 

og sidste kontorvagt den 22. juni inden sommerferien. Første 

kontorvagt efter sommerferien vil være 31. august.  
 
Med venlig Hilsen 
Brian Taudahl Børgesen 
Afdelingsformand



 

 

Noveller 

En ubehagelig tanke var begyndt at plage Anders: Hvorfor havde ingen endnu fundet 

Ottos lig? Kunne det tænkes, at Otto slet ikke var død af det slag, han havde givet ham? 

Kunne det tænkes, at Otto var kommet til sig selv igen og godt vidste, hvad der var sket? 

I så fald ville det kun være et spørgsmål om tid, før nogen ville banke på hans dør, 

tænkte Anders og frøs pludseligt. 

Stikkende kviste svirpede Anders i ansigtet, og hans pæne sko fik en pladderrand, mens han 

trængte gennem krattet ned mod det gode fiskested, hvor åen slog et knæk. Han og Otto havde 

hevet mange fisk op af vandet her gennem de indtil videre syv år, Otto havde været hans 

formynder.  

Fisketurene havde stået noget hyppigere på, indtil Anders blev atten for fem år siden. De havde 

selv fundet fiskestedet, og så vidt Anders vidste, var der ikke andre, der kendte til det. Det var 

deres hemmelige sted. 

Nu stod han skjult bag de sidste tætte buske og kunne kigge derned, og ganske rigtigt kunne 

han se en høj, duknakket person iført en forvasket hat, en vest med mange lommer og slidte 

bukser sidde ubevægelig på en lav klapskammel, bevæbnet med en spinnestang. Ingen kunne 

se på manden med spinnestangen, at han var en delvis pensioneret højesteretssagfører. 

  

Anders koncentrerede sig om at virke afslappet og overskudsagtig, før han forcerede det sidste 

stykke ad en stenet skrænt. Først da han var næsten dernede, opdagede Otto ham. – Anders. 



 

Du har ikke fiskegrejet med? Ottos lysegrå øjne strejfede Anders' tilsølede sko og hans lyse 

bukser. – Nej, jeg... vil bare snakke lidt, svarede Anders og rømmede sig. Satans, det var, som 

om den gamle kunne se lige igennem ham. 

  

– Birgitte fortalte måske, at jeg var taget ud at fiske? fortsatte Otto. Anders rystede på hovedet 

og så sin formynders noget yngre hustru for sig. – Jeg ringede ikke til hende. Tænkte bare, at 

jeg ville tage chancen og køre hertil. Jeg har parkeret oppe ved udsigtspunktet, hvor holder du? 

– På en skovvej, brummede Otto. Anders fugtede læberne. – Du, Otto, jeg er nødt til at få sat 

de månedlige udbetalinger op. Desuden har jeg brug for én stor engangsudbetaling på... på 

400.000 kr. 

Først sad Otto, som om han ikke havde hørt et ord. Men Anders vidste, at hans knivskarpe 

hjerne arbejdede. – Nej, det kan jeg ikke tillade, kom det endelig. – Jamen, Otto, for helvede, 

det er da mine penge, protesterede Anders. – Svaret er nej, gentog Otto. – Jeg er bundet af 

betingelserne i dine forældres testamente, nemlig at jeg forpligter mig til at sørge for, at du indtil 

din 25-års fødselsdag får en månedlig udbetaling fra fonden på 40.000 kroner og ikke mere. 

  

Anders var blevet knastør i munden. Kun med besvær beherskede han sig. – Hør nu, Otto, 

prøvede han. – Jeg er 23 år, en voksen mand. Havde du ikke rådighed over dine egne penge, 

da du var 23? Endelig vendte Otto sit lange, smalle ansigt mod ham. – Jo, men de penge, jeg 

havde dengang, havde jeg selv tjent. Det gør en stor forskel. Anders bed sig hårdt i læben. Det 

ragede ikke det gamle fjols, at det var forældrenes konservesfabrik, formuen stammede fra. For 

10.000 gang ønskede Anders, at hans forældre havde udpeget en anden formynder. 

  

– Okay, så er jeg nødt til at sige det ligeud, begyndte Anders lavt. – Jeg skylder penge væk. Til 

nogle ubehagelige personer. Det er noget med spil. Og jo længere tid, jeg bliver nødt til at 

trække betalingen, jo mere kommer jeg til at skylde. Er du med? – Javel, brummede Otto 

uanfægtet. – Men jeg kan stadig ikke give dig flere penge. 

  

Nu opgav Anders at bevare fatningen. Otto måtte bringes til at forstå, at det her var alvor. At 

han var bange, rigtig bange – og med god grund. – Fatter du det ikke? råbte han. – De truer mig 

hver dag. Hvis ikke jeg betaler mindst 300.000 inden en uge, begynder de at klippe tæerne af 

mig! – Javel, kom det igen fra Otto. – Men det ændrer ikke på sagen. Indtil du fylder 25, er mine 

hænder bundet! 

  



 

Otto mente det. Det kriblede ubehageligt i Anders' tæer, næsten som om han allerede kunne 

mærke den iskolde boltsaks. Han måtte gøre noget ved den gamle, ondskabsfulde stodder, 

som ufortøvet dømte ham til tortur og lemlæstelse, uanset at han med et pennestrøg kunne 

løse alle Anders' problemer. Otto var lige så slem som de psykopater, der jagtede ham. Måske 

var han endda værre. 

  

Det føltes som en slags selvforsvar, da Anders bøjede sig ned og tog en sten på størrelse med 

en knoldselleri op i hånden og svingede den mod fiskehatten. Men da Otto uden en lyd dalede 

om på siden, indså Anders, at andre ikke ville kalde det selvforsvar. Andre ville mene, det var 

mord. Uanset baggrunden. Han havde allerede kylet stenen ud i vandet, og nu skyllede ren 

panik igennem ham. Væk, han måtte væk. 

  

Anders var allerede snublet et par skridt baglæns, da han besindede sig. Ingen vidste, at han 

var her. Der var sandsynligvis heller ingen, der vidste, hvor Otto befandt sig. Selvfølgelig holdt 

hans bil et sted på en skovvej, men han kunne sidde og fiske hvor som helst langs åen. Mon 

Otto havde vist Birgitte det hemmelige sted? Det kunne Anders dårligt forestille sig. Birgittes 

bidselsko og tynde nylonstrømper bevægede sig vist aldrig uden for asfalterede områder. 

  

Anders tvang sig til at skæve hen mod Otto. Han så livløs ud, og fiskehatten var rød af blod. 

Men det behøvede jo ikke være mord. Otto kunne være snublet, faldet og slået hovedet mod en 

sten. Han var nødt til at slæbe liget lidt ud i vandet, så eventuelle gerningsstedsundersøgere 

ikke begyndte at lede efter præcis den sten, han havde slået hovedet på. I åens urolige vand 

ville blodsporene snart være vasket væk. 

  

Det var en overvindelse for Anders at slæbe liget de få meter, og det kom bag på ham, at Otto 

var så tung. Han lukkede øjnene, mens han gjorde det, og bagefter magtede han ikke at blive 

så meget som et sekund længere. Han kæmpede sig op ad skråningen igen, og han sørgede 

for ikke at få synlige rifter, da han bevægede sig gennem krattet. 

  

Så var han ude og løb det sidste stykke hen til udsigtspunktet. Han var heldig og slap hen til sin 

Renault uden at blive set, og det virkede heller ikke, som om andre biler havde været inde på p-

pladsen. 

  

* * * 



 

  

En halv time senere parkerede han bilen lidt væk fra ejendommen og slap uantastet ind i 

opgangen. Oppe i lejligheden vaskede han straks mudder af skoene og tørrede dem i et 

håndklæde, som han straks efter smed i vaskemaskinen sammen med alt det tøj, han havde 

haft på i skoven. 

  

Spejlet fortalte ham, at han så temmelig bleg og medtaget ud, og det gav ham en idé til, 

hvordan han skulle skaffe sig en slags alibi. Hvis det ellers blev nødvendigt, hvilket det 

forhåbentlig ikke gjorde. Han stak i et par jaskede joggingbukser og en forvasket T-shirt og 

svøbte sig i den gamle frottébadekåbe. Så gik han over reposen og ringede på hos genboen. 

  

– Jamen, Anders, du ser da helt elendig ud, udbrød fru Schmidt, idet hun åbnede døren på 

klem. – Jeg føler mig også helt elendig, fik han frem i en klagende tone. – Jeg er først lige 

vågnet, og jeg har den ondeste hovedpine og måske også feber. Har du to Panodiler? 

  

Fru Schmidt ville gerne hjælpe, og lidt efter var Anders tilbage i sin lejlighed med seks 

Kodimagnyler indpakket i stanniol i lommen. For god ordens skyld skyllede han to af dem ned 

med en slurk whisky, og så krøb han i seng igen og gav sig til at vente på nyheden om, at den 

velanskrevne tidligere sagfører ved højesteret, Otto Munk, var omkommet ved en tragisk 

fritidsulykke. Mon Birgitte ville ringe og sige det til ham? Trods alt havde han jo haft sin gang i 

deres hus. Eller måske måtte han nøjes med at læse en notits om det på internettets 

nyhedssider. 

  

Anders lagde sig på ryggen, anbragte hænderne under hovedet og prøvede at slappe af. Sket 

var sket, han kunne ikke gøre noget ved det nu. Han ville i stedet prøve at se på det positive, 

der kunne komme ud af Ottos død, og der hjalp whiskyen ham lidt på vej. 

  

Selvfølgelig ville der blive en vis økonomisk tørke, inden boet blev gjort op, og Ottos sidste 

sager som f.eks. formynderiet over Anders' arv var blevet overdraget til en anden. Men denne 

nye formueformynder kunne næsten kun være mere forstående end Otto. 

  

Endelig var der også det plus, at Ottos død sikkert ville blive nævnt i medierne. Og det ville give 

Anders den respit, han havde brug for i forhold til de ubehagelige typer, han uheldigvis var 



 

kommet til at skylde penge. Han havde jo for længst forklaret dem, at han – millionarving eller ej 

– ikke bare kunne hæve af arven, men måtte nøjes med de månedlige slatter. 

  

Selv de måtte kunne forstå, at han ikke kunne skaffe penge, så længe Ottos efterfølger ikke var 

fundet. Anders følte sig mere og mere ovenpå, og da en hård regn tilmed begyndte at slå mod 

vinduet, følte han næsten, at nogen holdt hånden over ham. Regnen ville slette alle spor. 

  

* * * 

  

På et eller andet tidspunkt døsede Anders hen på grund af pillerne og alkoholen, og da han 

vågnede, var det daggry. På indersiden af øjenlåget havde han stadig billedet af den blodige 

fiskehat, og han prøvede at ryste det væk. Hans næste tanke gjaldt de fyre, han skyldte penge. 

Måske stod det allerede på internettets nyhedssider, at højesteretssagfører Otto Munk var død. 

  

Anders hev den bærbare over i sengen og loggede på nettet. Dagens store nyhed var en 

kapring af et dansk skib, og der stod ikke et ord om Otto, ikke engang i de små notitser. Det 

undrede Anders. Men måske var Ottos lig ikke blevet fundet endnu? Trods alt var det jo ikke 

engang et døgn siden. 

  

Der var tit nogle, der luftede hunde langs åen og slap dem løs, fordi der var så øde. Han havde 

forestillet sig, at en af disse hunde ville tage stand ved Ottos lig og gø som besat, indtil 

hundeejeren kom og gjorde det chokerende fund. Men enten var det ikke sket, eller også havde 

nyheden stadig ikke ramt redaktionerne. 

  

Anders stod op, spiste morgenmad og badede, inden han kiggede igen. Der var stadig intet. 

Mærkeligt. Om ikke andet burde Birgitte vel have efterlyst Otto allerede i går, da han ikke kom 

hjem. Men den slags efterlysninger kom måske ikke i aviserne? 

  

Anders travede rastløs rundt i lejligheden og tjekkede konstant nyhedssiderne. Klokken tolv gik 

han ned i det lille supermarked og købte noget mad, og hans humør steg. Når han kom tilbage, 

var der sikkert noget. Men igen blev han skuffet. Hverken navnet Otto Munk eller ordet 

„højesteretssagfører" dukkede op noget sted på internettet hele dagen. 

  



 

Om aftenen begyndte en ubehagelig tanke at plage ham: Det kunne vel ikke tænkes, at Otto 

slet ikke var død af slaget med stenen, men kun slået bevidstløs? Anders havde jo ikke kunnet 

holde ud at se på hans ansigt, da han slæbte ham ud i det rislende vand. 

  

Kunne det tænkes, at Otto var kommet til sig selv igen, og at han nu flakkede rundt i forvildet 

tilstand, måske uden at vide, hvem han selv var, eller hvad der var sket? Eller endnu værre: 

Kunne det tænkes, at han godt vidste, hvad der var sket, og at det kun var et spørgsmål om tid, 

før kriminalbetjentene hamrede på døren og anholdt ham for drabsforsøg? 

  

Tanken fik Anders til at kampsvede, og han ønskede brændende, at han havde overvundet sig 

selv og sikret sig, at Otto var død, inden han forlod det hemmelige sted. Helt død. 

  

* * * 

  

Tidligt næste morgen sad Anders ved telefonen og ventede, mens uret langsomt tikkede mod 

ni. Han havde haft en næsten søvnløs nat. Når han indimellem var døset lidt hen, havde han 

haft mareridt om en blodig og zombieagtig Otto, som ravede rundt ved åen og svor hævn over 

ham. 

  

Endelig blev klokken 09.02, og han trykkede Ottos hjemmenummer. Hjertet dunkede i brystet, 

mens Anders ventede. Egentlig var det lidt smart at ringe og spørge efter Otto, som om han 

bestemt forventede, at Birgitte vidste, hvor han var. – Det er Birgitte. Stemmen lød ikke oprevet, 

og det var lige ved at slå Anders lidt ud af stilen. 

  

– Hej... det er Anders, sagde han og kæmpede for at lyde helt almindelig. – Hej Anders, hvor er 

det længe siden! – Ja, det er så, indrømmede han. – Jeg ville tale med Otto. Er han hjemme? 

Der lød et dybt suk. – Desværre ikke, og jeg ved heller ikke, hvornår han kommer hjem. – Er 

han ude at rejse? Igen sukkede Birgitte i røret. – Da jeg kom hjem fra frisøren i forgårs, lå der 

en seddel fra Otto om, at han var taget på fisketur, og alt hans fiskegrej var også væk. Siden 

har jeg ikke hørt en lyd! 

  

– Jamen ... Der kan jo være sket ham noget? Anders syntes selv, hans bekymring lød ret ægte. 

– Præcis, svarede Birgitte. – Allerede i forgårs ringede jeg til politiet, men de var ikke særligt 

lydhøre. Folk skal være forsvundet mindst et døgn, før de vil gå ud med en efterlysning, og i 



 

starten er den endda kun intern. De lod skinne igennem, at hans forsvinden jo kunne være efter 

eget ønske, især fordi han er sund og rask. 

  

– Jamen, sagde Anders igen. – Åh, nu ringer det på, kom det fra Birgitte. – Jeg må løbe. – Ring 

tilbage, hvis det er noget med Otto, nåede Anders at få sagt. 

  

Bagefter sad han længe og stirrede frem for sig. Pokkers også alt sammen. Selvfølgelig kunne 

han tilbyde at hjælpe til med at søge, men det var ingen god idé, at han fandt liget. Timerne gik, 

og Anders hørte intet fra Birgitte. Da mørket brød frem, havde Anders en mærkelig hul følelse i 

maven. Uroen gnavede og stjal hans appetit og hans kræfter, og den mindste lyd fik ham til at 

fare sammen. 

  

Til midnat kunne han ikke holde uvisheden ud længere. Med dirrende hænder klædte han sig i 

sort og rullede en sort hue helt ned til øjenbrynene. Stille fik han startet sin bil og trillede den 

samme vej, som han havde kørt den fatale dag. Nu var det bare mørkt, og kun hans billygter 

skar gennem mørket. 

  

Han parkerede ved udsigts-punktet og tog stavlygten fra bagagerummet med. I mørket virkede 

krattet mere fjendtligt og uigennemtrængeligt end sidst, og flere gange gav det et sæt i Anders, 

når en fugl fløj op, eller en gren knækkede i nærheden. Så kunne han høre vandet i åen og 

standsede lidt for at ruste sig til det, der måtte komme. Hvis Otto var væk, var det ikke ret godt. 

Hvis han lå død, burde nogen se at få fundet ham. Hvis han var i live, måtte der gøres en ende 

på hans lidelser. 

  

Det var denne sidste tanke, der fik Anders til at fatte om stavlygtens greb og løfte den op over 

hovedet, parat til slag, idet han trådte frem fra buskadset. Anders skreg højt, da nogen bag ham 

pludselig greb fat i stavlygten og tog den fra ham, mens hans frie hånd blev vredet om på 

ryggen. – Otto? kvækkede han rædselsslagen. – Otto, gentog en fremmed mandestemme. – Så 

du regnede altså med at finde Otto Munk her? 

  

 

 

 



 

Anders havde drejet hovedet og stirrede op på et arret, udtryksløst ansigt, der kun kunne tilhøre 

en repræsentant for ordensmagten. Rundt om dem blev der tændt flere lygter, og Anders kunne 

se, at der var mindst fire–fem betjente i alt. 

  

– Højesteretssagfører Otto Munk blev fundet død her på dette øde og skjulte sted i forgårs af en 

hundelufter, fortsatte betjenten. – Eller rettere sagt af hans hund, for manden havde aldrig før 

været her, og det er der vist heller ingen andre, der har. Det var fru Munk, som fortalte, at 

hendes afdøde mand havde et hemmeligt fiskested, som kun du og han kendte til. Det var også 

fru Munks idé, at vi indtil videre skulle holde Munks død hemmelig, for hun troede ikke et 

sekund på, at han var faldet og havde slået hovedet mod en sten. Derimod troede hun, at 

gerningsmanden under de rette omstændigheder kunne lokkes tilbage til gerningsstedet... og 

det havde hun ret i, ikke sandt Anders Josefsen? 

  
Hentet fra Hjemmet.dk 



 

Billedet er taget den 28. maj under et kæmpe regnskyl over Lunden mens solen står på



 

 

 
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. 

 



 

 
Hvor skal du hen uden tøj på? 
 
Manden kommer tidlig hjem fra kontoret og overrasker sin kone 
splitternøgen på vej ned ad trappen. 
- Hvor skal du hen uden tøj på, spørger han forbavset. 
- Jeg skal ud i byen og demonstrere, svarer hun. 
- Er det nu en eller anden skør ligeberettigelseside? 
- Nej, jeg skal vise hele byen, hvor smålig min mand er, og at han ikke giver 
mig penge til at købe tøj for! 
- Vil det sige, at du løber op ad hovedgaden? 
- Ja! 
- Og forbi banken? 
- Ja! 
- Og over torvet? 
- Ja! 
- Og forbi postkontoret? 
- Ja! 
- Fint, kan du så ikke tage dette brev med og sende det ... så er du sød 

 

Yuppie i biluheld 
 
En ung yuppie kommer kørende hen ad Strandvejen i sin fine røde 
sportsvogn. 
 
I et sving kører han galt og rammer et vejtræ. 
 
Da en dame kommer hen for at hjælpe ham, ligger han og jamrer: - Min 
Porsche, min Porsche. 
 
- Arh, hold da op, siger damen, du har mistet din ene arm, og så ligger du 
der og jamrer dig over en bil. 
 
Yuppien kigger ned og ser at han ganske rigtigt mangler den ene arm. 
 
- "Mit Rolex, mit Rolex."• 
  



 

 

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 din familie også deltage i 

Familiehuset 
 

Her kan du og dit barn møde mange andre fra området 

 
Der er grundlag for et bredere socialt netværk os alle imellem ved at 
mødes en gang eller to om ugen i klubben. 

 
Der laves mad, leges, spilles, bages, kreeres, tages på ture og mange, 

mange andre ting 
 
Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og 
nogen gange fredag fra 16 til 18 (begge dage med 
fællesspisning) 

 
Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og legepladsen) 
 
Børn 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 alle spisende voksne og deltagende 
børn 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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Skønt at spise ude selvom det ikke er grillmad  
 

 

   

 
 

 

Vi kan også findes på Facebook på https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden 
  

https://www.facebook.com/FamiliehusetLunden


 

 

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 
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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 der 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 



 

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 

mailto:foderklub@gmail.com
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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: 

 
Udlejningspriser: 

 
Depositum: 500,- kr. Betales ved reservationen. 

 
Pris for leje i 6 timer: 300,- kr.  

Pris for leje i 12 timer: 500,- kr. 
Pris for leje i 24 timer: 750,- kr. 

Pris for leje i 48 timer: 1500,- kr. 
 

Ekstra 24 timer i forbindelse med 48 timers leje 500,- kr.  

 
Lejetidspunkt er fleksibelt, og aftales i hvert tilfælde ved 

depositums betaling. 
 

(Der tages forbehold for prisændringer) 
 

 
Træffes personligt:  

 
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. 
 

Se ledige tider på vores hjemmeside: www.lundens.net/selskabslokaler.html 
eller scan QR kode:   

http://www.google.dk/imgres?q=party&hl=da&newwindow=1&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XJXKxrBUZw9ACM:&imgrefurl=http://www.sodahead.com/fun/whats-your-party-girl-name/question-2083215/&docid=Xkm2JEigaRjI1M&imgurl=http://www.cartoonclipartworld.com/freepartyclipart/images/71006_500.gif&w=500&h=500&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zo
http://www.google.dk/imgres?q=party&hl=da&newwindow=1&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=714&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=CgLZqIc8iJfdAM:&imgrefurl=http://www.whynotgif.com/category/party/creation-date&docid=AOGhT3w_UA-MnM&imgurl=http://img.whynotgif.com/party/party-15.gif&w=300&h=308&ei=Stj9TpTZFNDDtAbDl6QR&zo


 

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 mellem 08:00 og 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 eller pr. mail. 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakt kundeservice på telefon: 69 12 12 12 

Åbningstider for spørgsmål vedr. abonnement, regninger m.v. 
 
Mandag - torsdag: 09.00 - 17.00 

fredag: 09.00 - 16.00 
Weekend og helligdage: Lukket 

24., 31. december + 1. januar: Lukket 
 
Åbningstider i support 

 
Mandag - fredag: 09.00 - 20.00 

Weekend og helligdage: 10.00 - 16.00 
24., 31. december + 1. januar: Lukket 
 

 

 
 

Å
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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:  
 

D. 17 og D. 41, 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 

 
Tryk: Eget trykkeri, oplag 35 stk. 

Udgives online på www.lundens.net. 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 & Kasserer 

Brian Taudahl Børgesen 
Daruplund 33, 2 tv. 

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. 

Suppleant: Jes Dambmann, Resenlund 4, 3. mf. 

 

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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	I et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestartere i Brøndby Strand.
	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:
	D. 17 og D. 41, altansiden, hovedstien.
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