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Julen er nær  
 

Altanerne i Lunden er efterhånden 

smukt oplyst og i julestemning. 

 

November har ellers budt på 

udfordringer med vejret. 

 

Det meste af måneden er det meget 

varmt for årstiden og pludselig bliver 

det vinterstorm, så det brager. Hele 2 dage med sne og puf så 

er det væk igen for så at blive efterfulgt af Gorm den onde 

storm. 

 

Gad vide hvad december kan tilbyde. Lidt frostgrader og en 

smule sne ville da være dejligt. Om ikke andet for alle de 

dejlige børn i Lunden. 

 

Jeg vil gerne sende en lille bøn til alle hundeejere derude om 

at følge de regler, der er for husdyr i Lunden, ellers ender vi 

med et forbud mod husdyr for alle – og det er der mange der 

IKKE ønsker. 

 

Så vil jeg også gerne huske alle på at vi bor meget tæt 

sammen her i Lunden og vi skal alle kunne være her. Udvis 

tolerance og forståelse over for hinanden og prøv at snakke 

pænt sammen.  

 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle 

 

Med venlig hilsen,  

 

Anette Scharstein, Redaktør 
 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 21. december, klokken 12:00.  



 

 

 God jul til alle Jer 
Og vi har sikkert alle travlt med, at 

købe julegaver osv. Det er også en 

mørk tid, så pas på hinanden og især 

på, hvem i lukker ind i opgangen. 

Hvis det er nogen man ikke kender, 

eller man mener personen ikke har 

noget at gøre i opgangen, så luk ikke 

op.  

 

Det er også en tid med sne og regn. 

Men husk sko og andet må ikke stå i opgangen dels for 

brandtilsynet, men heller ikke ifølge husorden §15, man må 

anskaffe sig en skobakke, skoene skal være inde hos jer selv. 

Husk ved brand, er opgangen den eneste flugtvej ud, ja så er 

der selvfølgelig altanen men der er lidt langt ned, hvis det en 

dag skulle gå galt.  

 

Der er stadig beboere, der ikke kan se, hvor vigtigt det er, at 

der ikke står noget i opgangen. Det gælder også planter på 

gulvet, sko reoler og skraldesække osv. Vi skal både tænke på 

brandfare og det hænder altså også, at beboere skal hentes 

med ambulance, og at falckredderne heller ikke kan komme 

rundt i opgangene med båren, grundet sko osv. Dette gælder 

også julepynt. Jeg ved godt, det er hyggeligt, men det må ikke 

være i opgangen. Det gælder også i vindueskarmene. 

 

Bestyrelsen vil snart begynde oprydning af opgange i 

samarbejde med De Blå Mænd i samme stil, som vi har gjort 

det med barnevognsrum og cykelkældere. Her vil vi rydde 

opgangene for ting som ikke må være der, både i 

vindueskarme og på gulvet. 

 

Der har også været en del bekymring for træerne i Lunden, 

skal det hele nu bare fældes og laves om til parkering, nej det 



 

skal de ikke. Træerne langs cykelstien ved børnehave og 

fodboldsbane og de andre træer der bliver beskåret er et led i 

vedligeholdelse af træerne og det bliver de ca. hvert 3 år. Alle 

grantræerne langs banen og ved Esplanaden er der gået 

sygdom i, så det er et spørgsmål om tid, før disse går helt ud.  

Planen er, at nogle af de træer, der er tættes på 

parkeringspladserne ved banen, vil blive fældet for, at der kan 

komme flere p-pladser.  

 

De træer, der er ud mod vejen ved S-banen, vil blive udskiftet 

lidt efter lidt. Man starter med at fælde hvert andet træ og 

planter så et nyt træ og når de så har fat, fælder man den 

anden halvdel, derefter planter man så de sidste træer, det 

samme skal ske ved og omkring Resenlund, så Lunden også 

om 10 år stadig har grønne træer. 

 

Der vil fremover i Lundexpressen være en husdyrliste og 

referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Jeg vil hermed ønske Jer alle god jul og godt nytår, når vi 

kommer så langt i kalenderen. 

 

 

Med venlig Hilsen 

 

Brian Taudahl Børgesen, Afdelingsformand

 
  



 

 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

 
 

Onsdag den 11. november 2015.  

 

Til stede: Brian Taudahl Børgesen, Søren Jensen, Jørn Gramm, Verner Pedersen og Birthe 
Ketterle samt varmemester Helle Borel.  

Afbud: Lilian Andersen og Jes Dambmann. 
 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 
 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 
2.1. Status på oprydning i barnevogns- og cykelrum 

Vi er nået til blok 16, som vi er i gang med at rydde. Vi starter forfra fra blok 7, når 
vi har været hele vejen rundt. 

Vi påbegynder oprydning i opgange samt under trapper. Fundne ting bringes på 
containerpladsen eller varmemesterkontoret. 

2.2. Hundetilladelser/Hunde uden snor m.m. Status. 
Vi har stadig problemer med nogle hundeejere med hunde uden snor og hvis man 

ikke samler efterladenskaber op, kan det betyde ophævelse af hundetilladelse. Vi 
følger løbende op. 

Hunde skal holdes i snor i opgangene. 

Vi sætter et opslag i opgangene og stiller et forslag til Afdelingsmødet om evt. at 
ophæve tilladelsen til at holde 1 dyr pr. husstand. 

2.3. Parkering. 
Da der foregår en del ulovlig parkering. (Parkering uden for de opstregede båse 

samt parkering af biler over 3.500 kg., parkering af trailere m.m.) overvejes det, at 
politianmelde ejerne, da det ikke har hjulpet at tilskrive disse. 

 
3.  Kontorvagter. 

3.1. Den 12. oktober 2015: Brian og Søren. 
Taget til efterretning 

 
3.2. Den 26. oktober 2015:  Brian, Birthe og Søren. 

Taget til efterretning 
 

  



 

4. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. 
4.1. 13 lejemål på venteliste til ekstra pulterrum samt 2 ønsker om at bytte. 

4.2. 1 lejemål på venteliste på campingvognplads. 
4.3. Kiosk 17 ikke udlejet endnu. 

Vi ønsker kun købmand. 
4.4. Selskabslokaler. 

Lokalerne er beset. Fint nyt køkken. Bestyrerparret ønsker køkken samt øvrige rum 

malet. 
4.5. Husdyrliste revideres og sættes på Lundens hjemmeside uden beboernes 

navne – men kun med vejnavn, husnr. og etage. 
 

5.  Møder, referater og meddelelser. 
5.1. Månedsstatus Brøndby Strand – oktober 2015. 

 Referatet blev taget til efterretning. 
5.2. Omstrukturering af personale. 

Oversigt over lønudgiften i de enkelte afdelinger i organisationen blev gennemgået 
efter omstruktureringen. Vi sparer 750.000. 

Helle Borel købes en dag om ugen til afd. 90 og 94. 
5.3. Punktet udgår. 

5.4. Hjertestartere. Kontrolleres af varmemester. 
5.5. Råderet/lån. 

Maximum beløb til hvert lejemål foreslås til 120.000 kr. over 15 år. Lånene bliver 

fremover rentefri. Brian taler med Lejerbo. 
5.6. Oprydning i opgange. Se pkt. 2.1 

 
6. Regnskab. 

Intet nyt. 
 

7. Varmemestersager/bestyrelsen. 
Der udarbejdes arbejdsplan for de blå mænd hver mandag. 

Træer i børnehaven beskæres. 
Der sættes nye støtter på de nyplantede træer. 

Vissen beplantning udskiftes. 
Containerpladsen lukkes mod øst af hensyn til børnehavebørnene m.m. 

Dosering af vaskemiddel i vaskeri checkes. 
  

8.  Klager (fortrolige) 

Intet nyt. 
 

9. Ansøgninger. 
Intet nyt 

 
10.  Diverse 

Intet. 

 
Næste møde tirsdag den 8. december 2015 kl. 1700 

Bemærk tidspunkt !!!! 

 

  



 

 



 

  

 

Hvad: Nyhavns julemarked 

Hvor: Nyhavn, 1051 København K 

Hvornår: 14. november til 22. december 

Boderne langs vandet er dekorerede med granguirlander og lyskæder, 

og du kan købe æbleskiver, gløgg og alverdens andre julegodter og 

gaveideer som fx kunsthåndværk, strik, skindvarer, legetøj og pølser. 

 

Hvad: Deutsch Julemarked 

Hvor: Højbro Plads 1 

Hvornår: 14. november - 23. december. Søndag til torsdag 11-17, 

fredag kl. 10-20 og lørdag kl. 10- 19. 

For fjerde år i træk er der internationalt og hyggeligt julemarked på 

Højbro Plads, som byder på tyske træhytter, hvor der bl.a. sælges 

norsk hjemmelavet marcipan figurer, ungarsk brød, pelshuer, vanter, 

glaskunst, papirkunst, træ-legetøj og godt til ganen - Glühwein, tysk 

currywurst og bratwurst, hjemmelavede æbleskiver, italienske oste og 

oliven, franske delikatesser, julespecialiteter fra dansk slagter, speciel 

chokolade og brændte mandler. Der er gratis entre. 

 

Hvad: H.C. Andersen Julemarked 

Hvor: Kultorvet, Kultorvet 2, 1175 København K 

Hvornår: 15. november til 22. december. Søndag - torsdag kl. 11 - 19. 

Fredag kl. 11 - 20. Lørdag kl. 10 - 20. 

Et nyt julemarked midt i København med gratis entré. Med nostalgisk 



 

karrusel, boder opkaldt efter H.C. Andersens eventyr og tusindevis af 

julelys. Du kan købe brugskunst, specialiteter fra hele verden, julepynt, 

huer og halstørklæder, håndlavede smykker og nyde hjemmelavede 

æbleskiver, gløgg, Glühwein og varm kakao. Mød også »genopstandne« 

H.C. Andersen selv, som du kan blive fotograferet med. Torsdag til 

søndag kan du også møde julemanden. 

 

Hvad: Jul i Tivoli 

Hvor: Vesterbrogade 3 

Hvornår: 15. november til 4. januar. Søndag-torsdag fra kl. 11-23, og 

fredag og lørdag fra kl. 11-00. 24. december kl. 10-16. 31. december 

kl. 11- 00.30 

Oplev de omkring 50 julepyntede boder, der snor sig langs stierne i 

Tivoli. De bugner af nykogte kæmpeklejner, friskbrændte mandler, 

dampende varm gløgg, lune retter og masser af julepynt. 

Læs også: Guide: Her er julemarkederne uden for København 

 

Hvad: Rita Blå's Julelopper 

Hvornår: 22. november til 20. december kl. 11-16 

Hvor: Copenhagen Street Food, Trangravsvej 14, 1436 København 

Hver lørdag er der juleloppemarked hos Copenhagen Street Food på 

Papirøen, hvor du kan finde loppestande samt boder med håndværk og 

design. Nogle af Rita Blå's yndlings-dj's leverer musikken, og der er 

mulighed for at købe mad, kaffe mm. i Copenhagen Street Foods boder. 

Entreen er gratis. 

 

Hvad: Dragør Julemarked 

Hvor: Dragør 

Hvornår: Åbner 29. november kl.11. Julemarked foregår hver weekend 

frem til jul fra kl. 11-16. 

Kreativt værksted, højtlæsning og musik i Pakhuset på havnen hver 

weekend. Udstilling med kostumer fra ”Tidsrejsen” og julekor i 

Teatersalen i Restaurant Beghuset.På Dragørs hyggelige julemarked er 

der forskellige boder med gløg, pandekager, julepynt, lammeskind og 

meget, meget mere. Og hvis man ikke får købt alle sine julegaver på 

julemarkedet, er der rig mulighed for at købe resten af gaverne i 

Dragørs butikker. 

 
  

http://www.aok.dk/shopping/guide-her-er-julemarkederne-uden-for-koebenhavn
http://www.aok.dk/byliv/julehygge-og-tidsrejse-i-dragoer


 

Hvad: Christianias julemarked 

Hvor: Den Grå Hal, Refshalevej 2 

Hvornår: 5. til 20. december. Hverdage 14 - 20 - lør - søn 12 - 20. 

Sidste dag lukkes kl. 18. 

Julemarkedet minder mest om en basar under fjerne himmelstrøg. Her 

kan du finde et stort udvalg af kunsthåndværk, håndlavede smykker, 

spejle, lysestager i smedejern, lamper, uroer, tøj, lædermasker 

mm. Husk kontanter, da der er begrænset mulighed for at betale med 

Dankort. Entreen er gratis. 

 

Hvad: BaghusDK julemarked 

Hvor: Vesterbrogade 107 B, 1620 København 

Hvornår: 13., 14., 20. og 21. december kl. 10-16 

BaghusDK er et kreativt fællesskab og showroom bestående af flere 

danske designere indenfor møbeldesign, keramik, smykker mfl. (bl.a. 

JanniKrogh.dk, Hiiri, OX design og Erik Aulkær Andersen). Til 

julemarkedet vil der være salg af kollektionsprøver, udgående modeller, 

udstillingsvarer og prototyper samt rabatter på nuværende kollektioner. 

Der vil være godt til ganen - noget varmt til de voksne og lidt sødt til 

ungerne. 

 

Hvad: Frederiks jul 

Hvor: Brøndsalen i Haveselskabets Have, Pile Alle 6 

Hvornår: 19. december kl. 14-20, 20. og 21. december kl. 11-17 

Frederiks Jul er et eventyrligt julemarked med juledelikatesser fra hele 

verden, håndplukkede Frederiksberg-aktører og hyggestunder i 

juleværkstedet. Der er gratis éntre. 

 
 

http://www.aok.dk/shopping/design-julemarked-i-baghusdk-0
http://www.aok.dk/byliv/frederik-jul-2014


 

  

 
Nissen hos spekhøkeren 

 

  

 H. C. Andersen: Eventyr: Nissen hos spekhøkeren. (1853) 

Der var en rigtig Student, han boede paa Qvisten og eiede Ingenting; der var en rigtig 
Spekhøker, han boede i Stuen og eiede hele Huset, og ham holdt Nissen sig til, for her 
fik han hver Juleaften et Fad Grød med en stor Klump Smør i! det kunde Spekhøkeren 
give; og Nissen blev i Boutiken og det var meget lærerigt. 

En Aften kom Studenten ind fra Bagdøren for selv at kjøbe sig Lys og Ost; han havde 
Ingen at sende, og saa gik han selv; han fik hvad han forlangte, han betalte det og der 
blev nikket "god Aften" af Spekhøkeren og af Madammen, og det var en Kone, som 
kunde mere, end nikke, hun havde Talegaver! - og Studenten nikkede igjen og blev saa 
staaende midt i Læsningen af det Blad Papir, der var lagt om Osten. Det var et Blad, 
revet ud af en gammel Bog, der ikke burde rives istykker, en gammel Bog, fuld af Poesi. 

"Der ligger meer af den!" sagde Spekhøkeren, "jeg gav en gammel Kone nogle 
Caffebønner for den; vil De give mig otte Skilling, skal De have Resten!" 

"Tak," sagde Studenten, "lad mig faae den istedetfor Osten! jeg kan spise 
Smørrebrødet bart! syndigt var det, om den hele den Bog skulde rives i Stumper og 
Stykker. De er en prægtig Mand, en practisk Mand, men Poesi forstaaer De Dem ikke 
mere paa, end den Bøtte!" 

Og det var uartigt sagt, især mod Bøtten, men Spekhøkeren loe og Studenten loe, det 
var jo sagt saadan i en Slags Spøg. Men Nissen ærgrede sig, at man turde sige sligt til 
en Spekhøker, der var Huusvært og solgte det bedste Smør. 

Da det blev Nat, Boutiken lukket og Alle tilsengs, paa Studenten nær, gik Nissen ind og 
tog Madammens Mundlæder, det brugte hun ikke naar hun sov, og hvor i Stuen han 
satte det paa nogensomhelst Gjenstand, der fik den Maal og Mæle, kunde udtale sine 
Tanker og Følelser ligesaa godt, som Madammen, men kun een ad Gangen kunde faae 
det, og det var en Velgjerning, for ellers havde de jo talt hverandre i Munden. 

Og Nissen satte Mundlæderet paa Bøtten, hvori de gamle Aviser laae: "Er det virkeligt 
sandt," spurgte han, "at de ikke veed, hvad Poesi er?" 

"J, det veed jeg," sagde Bøtten, "det er saadant noget, som staaer paa Nederdelen af 
Aviserne og klippes ud! jeg skulde troe, at jeg har mere af det inden i mig, end 
Studenten, og jeg er kun en ringe Bøtte imod Spekhøkeren!" 

 



 

Og Nissen satte Mundlæderet paa Caffemøllen, nei, hvor den gik! og han satte det paa 
Smørfjerdingen og Pengeskuffen; - Alle vare de af Mening, som Bøtten, og hvad de 
fleste ere enige om, det maa man respectere. 

"Nu skal Studenten faae!" og saa gik Nissen ganske sagte af 
Kjøkkentrappen op til Qvisten, hvor Studenten boede. Der var 
Lys derinde, og Nissen kiggede gjennem Nøglehullet og saae, at 
Studenten læste i den pjaltede Bog nedefra. Men, hvor der var 
lyst derinde! der stod ud af Bogen en klar Straale, der blev til en 
Stamme, til et mægtigt Træ, som løftede sig saa høit og bredte 
sine Grene vidt ud over Studenten. Hvert Blad var saa friskt og 
hver Blomst var et deiligt Pigehoved, nogle med Øine saa mørke 
og straalende, andre saa blaa og forunderlige klare. Hver Frugt 
var en skinnende Stjerne, og saa sang og klang det vidunderligt 
deiligt! 
Nei, saadan Herlighed havde den lille Nisse aldrig tænkt sig, end 
sige seet og fornummet. Og saa blev han staaende paa Taaspidserne, kiggede og 
kiggede, til Lyset derinde slukkedes; Studenten blæste nok sin Lampe ud og gik til 
Sengs, men den lille Nisse stod der alligevel, thi Sangen klang endnu saa blød og deilig, 
en yndig Vugge-Vise for Studenten, der lagde sig til Ro. 

"Her er mageløst!" sagde den lille Nisse, "det havde jeg ikke ventet! - Jeg troer, at jeg vil 
blive hos Studenten -!" - og han tænkte - og tænkte fornuftigt, og saa sukkede han: 
"Studenten har ingen Grød!" - og saa gik han - ja, saa gik han ned igjen til Spekhøkeren; 
- og det var godt han kom, for Bøtten havde næsten forbrugt alt Madammens 
Mundlæder, ved at udtale fra een Led alt hvad den rummede i sig, og nu var den lige i 
Begreb med at vende sig, for at give det samme igjen fra den anden Led, da Nissen 
kom og tog Mundlæderet igjen til Madammen; men hele Boutiken, fra Pengeskuffen til 
Pindebrændet havde fra den Tid Mening efter Bøtten, og de agtede den i en saadan 
Grad, og tiltroede den saameget, at naar Spekhøkeren siden efter læste "Kunst- og 
Theateranmeldelser" af sin "Tidende", den om Aftenen, saa troede de, at det kom fra 
Bøtten. 

Men den lille Nisse sad ikke længer rolig og lyttede til al den Viisdom og Forstand 
dernede, nei saasnart at Lyset skinnede fra Qvistkammeret, saa var det ligesom om 
Straalerne vare stærke Ankertoug, der drog ham derop, og han maatte afsted og kigge 
ind af Nøglehullet, og der ombruste ham da en Storhed, som den vi føle ved det 
rullende Hav, naar Gud i Stormen gaaer hen over det, og han brast i Graad, han vidste 
ikke selv, hvorfor han græd, men der var i denne Graad noget saa velsignet! - Hvor det 
maatte være mageløst deiligt, at sidde med Studenten under det Træ, men det kunde 
ikke skee, - han var glad ved Nøglehullet. Der stod han endnu paa den kolde Gang, de 
Efteraars-Vinden blæste ned fra Loftslugen og det var saa koldt, saa koldt, men det 
følte den Lille først, naar Lyset slukkedes inde paa Tagkammeret, og Tonerne døde 
hen for Vinden. Hu! saa frøs han og krøb ned igjen i sin lune Krog; der var mageligt og 
behageligt! - Og da Julegrøden kom med en stor Klump Smør, - ja, saa var Spekhøkeren 
Mester! 



 

Men midt om Natten vaagnede Nissen ved et frygteligt Rabalder paa Vindues-
Skudderne, Folk udenfor dundrede paa; Vægteren peeb, der var stor Ildløs; hele Gaden 
stod i lysende Lue. Var det her i Huset eller hos Naboens? Hvor? Det var en 
Forfærdelse! Spekhøker-Madammen blev saa befippet, at hun tog sine Guld-Ørenringe 
af Ørene og puttede dem i Lommen, for dog at redde Noget, Spekhøkeren løb efter sin 
Obligationer og Tjenestepigen efter sin Silkemantille, den havde hun Raad til; hver 
vilde redde det Bedste og det vilde ogsaa den lille Nisse, og i et Par Spring var han 
oppe af Trappen og inde hos Studenten, som stod ganske rolig ved det aabne Vindue 
og saae ud paa Ilden, der var i Gjenboens Gaard. Den lille Nisse greb paa Bordet den 
vidunderlige Bog, puttede den i sin røde Hue og holdt paa den med begge Hænder, 
Husets bedste Skat var frelst! og saa foer han afsted, heelt ud paa Taget, heelt op paa 
Skorstenen og der sad han belyst af det brændende Huus ligeoverfor og holdt med 
begge Hænder paa sin røde Hue, hvori Skatten laae. Nu kjendte han sit Hjertelag, hvem 
han egentlig hørte til; men da saa Ilden var slukket og han blev besindig, - ja: "jeg vil 
dele mig imellem dem!" sagde han: "jeg kan ikke reent slippe Spekhøkeren for 
Grødens Skyld!" 

Og det var ganske menneskeligt! - Vi andre gaae ogsaa til Spekhøkeren - for Grøden. 



 

 
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 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. 



 

 

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 Daruplund 9 i stuen. 
 
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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Mortens aften blev fejret i Familiehuset. Dejlig and med alt hvad der til 
hører. 

 
 

     
 

 
 

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.: 40116865 
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 – fredag:   Telefon: 70 12 13 10 
Kl. 10:00 - 15:00    Mandag - torsdag: 
    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 50 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: Helle Borel 
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) 


	LUNDEXPRESSEN
	BEBOERBLAD FOR LUNDEN
	Lejerbo skaber rum for liv
	Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 21. december, klokken 12:00.
	Formanden siger
	Lejerbo afdeling 157
	Referat fra
	bestyrelsesmøde
	Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden.


	Nabohjælp:
	Vis hensyn:
	Alt i alt VIS HENSYN til hinanden
	Hav din hund i snor, og saml op efter den, når den skal af med noget
	Pak dit skrald ind
	En lille knude er stor hjælp
	Lundexpressen på din smartphone?
	Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af Lundexpressen.
	Lundens Klubber
	Klub ”Tømmermændene”
	Vil din familie også deltage i
	Her kan du og dit barn møde mange andre fra området
	Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og
	Adressen er Daruplund 9 i stuen.
	Kom forbi og hør mere!
	Mange glade hilsner fra
	Ea, Nezahat & Anette
	MOTIONSKLUBBEN
	GØR DET SELV KLUBBEN
	Åbningstider: Onsdag kl. 15:00 - 18:00
	Venlig hilsen
	Gør Det Selv-klubben
	Lundens Seniorklub
	Daruplund 19
	Åbningstid er: Torsdag fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
	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.
	Gert Andersson
	Aktivitetsklubben
	Åbningstid er hver onsdag kl. 15:00 – 18:00
	MEN – KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har gang i.
	RING TIL ULLA PÅ TLF.: 40116865
	SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE
	På gensyn i
	AKTIVITETSKLUBBEN
	Møbelklubben
	Der er mulighed for hobbymaling, akryl, akvarel  el. lignende
	Hovedsageligt åbent på
	onsdage fra kl. 13.30
	Ring og hør nærmere om klubben.
	Håber at høre fra dig.
	Hilsen Birgithe Rasmussen
	Lundens selskabslokaler
	Daruplund 71
	Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden.
	Udlejningspriser:
	Træffes personligt:
	Ønsker du at sende en mail er adressen: selskabslokalerne@lundens.net
	Reservation af lokalerne sker KUN
	Vaskeriet
	Vaskeriets priser som følger:
	Normale åbningstider:
	Vaskeriet er lukket følgende dage:
	Juleaftensdag, 1. og 2. juledag
	Generel info
	Bore- og banketider
	Hold opgangene pæne!
	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:
	Fredag 09:00 - 12:00
	Fejl på tv-signalerne
	Regninger
	Ændring af programpakker
	Ændringer skal foregå skriftligt som brev eller pr. mail.
	Hjertestartere
	Kontakt kundeservice på telefon: 69 12 12 12
	Åbningstider for spørgsmål vedr. abonnement, regninger m.v.
	Åbningstider i support

	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.
	NØDSTILFÆLDE
	Brug tilkaldeordningen med omtanke!
	Redaktionen:
	Redaktør: Anette Scharstein
	Lejerbo, afdeling 157 – Lunden Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand

	Mail: lunden@lundens.net
	Varmemester: Helle Borel
	Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82

