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Redaktøren siger  
 
  

Halloween.. 
 

En tradition jeg byder velkommen her i 
Danmark. 

Hvorfor ikke få en fest ud af en mørk tid. 

Børnene elsker og frygter det på den gode 
måde. 

Jeg har fundet lidt om Halloween: 

Mens vi fejrer Halloween med slik og/eller ballade, har denne dag 
historiske forbindelser til både hekse, drab og det hinsidige. 

For flere hundrede år siden var det også en tradition at dele godter ud 
på den sidste dag i oktober. 

»Dengang delte man ud af mad, frugt og nødder, og så troede man, at 
de døde kunne vende tilbage til det virkelige liv på netop denne dag. 
Derfor blev der også sat mad ud til dem.« 

Læs mere om Halloween på side ?? 

Lad os nu tage det mørke, som ingen af os kan stoppe, til os. Frem 
med hyggen og uhyggen. 

Hold lidt mere øje med hinanden ude i aftentimerne og få tændt 
stearinlysene. På denne måde bliver efteråret og vinteren bare lidt 

bedre. 
 
Med venlig hilsen,  

 
Anette Scharstein, Redaktør 
 
Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 24. oktober, klokken 12:00.



 

Formanden siger 

 
Køleskabene 
 

Er ved, at blive udskiftet. Men det er til min store 
forundring, hvor lidt det betyder for nogle beboere i 

Lunden, for det har ikke gjort arbejdet nemmere for 
varmesteren og jeg, når 89 lejere vælger ikke at aflevere 

sedlen omkring køleskabe til varmemesteren. Det må vi 
kunne gøre bedre en anden gang, håber vi. 

 
Jeg var rundt med asfaltfirma forleden dag, og vi 

afventer tilbud fra dem omkring etablering af nye p-
pladser, inkl. fældning af træer, så der bliver plads til 

nogle nye p-pladser, opmærkning og en form for stop, så 
bilerne ikke har fronten ind over fortov (som i øvrigt er til gene for De Blå Mænd, 

når de skal feje og rydde sne, langs stierne ved p-plads.) 
 

Vedrørende parkering - så ser vi stadig biler der holder langs hækken, når man ikke 

lige kan få parkeret sin bil nær sin opgang. Dette er ikke tilladt ifølge husorden §23 
og er i øvrigt til stor gene for de beboere, der skal bakke ud. Og i nogle tilfælde 

umuligt for dem som har lidt større biler. 
 

Man må finde et andet sted at parkere, når der ikke er plads lige ved hoveddøren. 
Der er altid en plads til en bil et sted i Lunden, så må man bare gå lidt. Der står 

følgende i husorden.: 

§ 23. Parkering og motorkørsel. 
Parkering må kun finde sted på de til bebyggelsen indrettede parkeringspladser. Parkering 

skal ske i og inden for båsene. Køretøjer over 3.500 kg og køretøjer uden nummerplader 
må ikke parkeres inden for bebyggelsens område.    
 

Her sidst i oktober og først i november begynder vi oprydning af 

opgange/trappetårne.  Der må ikke være andet i trappetårne end ens måtte. Det vil 
sige, alt andet vil blive fjernet og smidt ud. Så har man nogle effekter i 

trappetårnet, som sko, planter, skohylder, barnevogne osv. Så få det fjernet 
allerede nu af brandhensyn. Der kommer besked, hvornår vi kommer og rydder 

trappetårnene i Lunden.  
 

Når vi har været alle 16 blokke igennem, vil ting, som ikke hører til i trappetårnet, 
fremover blive fjernet uden varsel. Trappetårnet er beboernes eneste flugtvej ved 

brand. 
 

 
 

 
 

 



 

Hovedstadens Beredskab har skrevet følgende til mig.: 
 

I Erhvervs- og Boligstyrelsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri kan 
man se, at trapperum ikke må indrettes til andre formål end trafik. Det betyder i 

praksis, at der ikke må stå barnevogne, kørestole møbler og lignende ude i 
opgangeen. Reglerne omfatter også potteplanter, da disse faktisk ofte er skyld i 

udrykninger, da folk kan finde på at bruge dem som askebægre.  

 
Måtte og opslagstavle må faktisk heller ikke være der, men det er der så søgt 

dispensation til i tidernes morgen. Og netop måtte og opslagstavle er blandt de få 
ting, man til nød giver dispensation til. 

 
Det er heller ikke nemt for ambulancefolk med båre at komme rundt, når der står 

krukker med planter, affald og skoreoler. 
 

Blok 11 (D. 55, D. 57) og Blok 2 (D. 3) og Blok 3 (D. 11) har nogle af de værste 
opgange i Lunden hvor der hele tiden bliver sat affald af under trappen, samt i 

kældergangen i blokken. Det kan ikke være rigtig ejendomsfunktionærerne skal 
flytte affaldet, hvis vi finder ud af hvem synderen(e) er, vil man få en regning på 

mindst 1.500 kr., som vil blive opkrævet over huslejen hos de(n) lejer, der 
henstiller affaldet. Men indtil videre er det os alle sammen der betaler, det vil sige 

ansættelse af flere folk = højre husleje kan være løsningen. Her er lidt billeder fra 

D. 55, kælder. Vi har også lige fjernet en sofa fra D. 57, som var henstillet under 
trappe. 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Brian Taudahl Børgesen 

Afdelingsformand 



 

Husdyrliste for Lunden – oktober 

 



 

28. september 2016 

Lejerbo afdeling 157 

Referat fra 

bestyrelsesmøde 

tirsdag den 6. september 2016. 

Til stede: Brian Taudahl Børgesen, Søren Jensen, Jørn Gram, Verner Pedersen, Birthe 

Ketterle, Lilian Andersen og Jes Dambmann. 

Afbud: Varmemester Helle Borel. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 
2.1. Reguleringskontoen.: Intet nyt. 

2.2. Køleskab. Miele. Under behandling. 

2.3. Vi undersøger mulighederne for at sætte priserne i vaskeriet ned grundet overskud. 

 

3. Kontorvagter. 

3.1. Den 13. juni 2016: Brian. 

Taget til efterretning 

3.2. Den 27. juni 2016: Brian og Verner 

Taget til efterretning 

 

4. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. 
4.1. 19 lejemål på venteliste til ekstra pulterrum. 2 lejere vil gerne bytte. 

4.2. Venteliste på campingvognplads: Ingen 

. 

5. Møder, referater og meddelelser. 
5.1. Referat Styregruppemøde. 

Blev taget til efterretning. 

5.2.Månedsstatus Brøndby Strand maj-juni 2016 blev taget til efterretning. 

5.3. Referat fra ”de 9” juni 2016 blev taget til efterretning. 

5.4. Referat ” De 9” august 2016. Til efterretning. 

5.5. Sammenlægning af kommunens 3 børnehaver ved lukning af sti. 

Blev vedtaget. 

5.6. Styregruppemøde maj 2016. Taget til efterretning. 

5.7. Punkter siden sidste bestyrelsesmøde i juni. 

Klager over gøende hund. 

Mange ophobninger af affald (papkasser) uden for containergården. 

5.8. Ekstraordinært afdelingsmøde. 



 

Behandling af tilskud fra Landsbyggefonden inden for det boligsociale område til 

videreførelse af projekt: Kendskab giver venskab. 

 

6. Regnskab. 
6.1. Budget 2016/17 blev gennemgået. 

 

7. Varmemestersager/bestyrelsen. 
Tilbud fra Bolind på de nye køleskabe er accepteret. 

Centrifuge i vaskeriet nedlagt på grund af slid. Man kan centrifugere i de små maskiner uden 

betaling. 

Der bliver udført lukning for skurene ved containergården. 

Der afventes tilbud på rengøring af indgangspartier. 

Grundet hærværk lukkes toilet ved vaskeri af. Man skal have kodet sin nøgle for at bruge 

toilettet. 

Gårdmand er langtidssygemeldt og elev er på skole. De 2 tilbageværende gård-mænd har haft 

problemer med at passe de grønne områder, da de jo skal prioritere skaktning højest. 

Alle hække er klippet og nu gælder det ukrudtsfjerning. Græsslåning udføres, når vejret 

tillader det, og al efeu fjernes, da det skader murene. 

Affaldsspande i terræn udskiftes, da de er hhv. rustne, og fuglene griser meget med at pille og 

strø affaldet, hvilket giver funktionærerne ekstra arbejde. 

Når man er nået igennem ukrudtet, skal kældergange og opbevaringsrum samt lamper gås 

efter. Espalier ved cykelstativerne vil blive malet og beplantningen fjernet, så snart der er tid 

til det. 

 

8. Klager (fortrolige) 
0. 

 

9. Ansøgninger. 
0. 

 

10. Diverse 
Intet. 

 

Næste møde tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 1800 

Refereret ved Birthe Ketterle 

 
 



 

Halloween 
Hvad er Halloween egentlig? 
Halloween er en overgangsfest mellem sommer og vinter. Et velkommen til vinteren og 
et farvel til sommeren. 
Sommeren går i vinterdvale og fortjener en tak med ønsker om en frugtbar 
tilbagevenden. Altså en ældgammel taksigelsesfest. 
I ældre norrøn tradition og keltisk folketro er Halloween en nytårsmarkering. 

Hvorfor hedder det Halloween? 
Det gør det, fordi det er aften før allehelgensdag, All Hallows Day. Tidligere var det den 
første søndag i november. 
Allehelgensdag er en mindedag for afdøde slægtninge og venner, og det markeres med 
lys, blomster og omtanke på landets kirkegårde. 
Reformationsdagen 31. oktober er Halloweens religiøse konkurrent. 

Hvor længe har man fejret Halloween, i verden? 
Den moderne måde at fejre Halloween på kom frem for omkring 150 år siden i USA. 
Og Harry Potter-filmene om trolddom og folk på flyvende koste har formentlig en stor del 
af æren. 

Hvor begyndte man først at fejre Halloween? 
Halloweentraditionens oprindelse finder vi blandt irske og britiske indvandrere i USA i 
midten af 1800-tallet. 
De tog en lang hedensk og kristen tradition, som var knyttet til død og genfødsel, med 
sig. 

Fejrer man Halloween over hele verden? 
Det fejres først og fremmest i USA, Mexico og Europa, men er godt på vej til at blive 
verdensomspændende. 
Vi bevæger os mod en globaliseret, multikulturel Halloween. 

Hvorfor er Halloween så stort i USA? Og hvor 
stort er det egentlig der? 
Det er her, at festligheden har udviklet sig over lang tid. 
Kommercielle kræfter har udvidet markedet for festen. Halloween er USA's næststørste 
fest, kun overgået af jul. 

Hvorfor fejres Halloween i slutningen af 

oktober? 
For at markere sommerens afslutning og som en sen efterårsfest med stærke traditioner 
knyttet til død og genfødsel. 

Er der stor forskel på, hvordan vi fejrer 

Halloween sammenlignet med resten af 

verden? 
Vi slægter mere og mere USA på med et stigende kommercielt pres, hvor aftenens 
traditionelle ophav langsomt forsvinder. 



 

Fejrer voksne også Halloween? 
Ja, Halloween er ved at blive en lige så stor fest for de voksne som for børnene. 
I USA er Halloween årets sidste udendørssammenkomst for voksne, hvor der rigtig 
bliver festet igennem. 

Hvorfor klæder man sig ud på Halloween? 
Halloween har altid båret præg af karneval – og denne aften er det kostumer, der 
relaterer til død, som skal findes frem. 
Som for eksempel zombier, skeletter, myrdet brud, dæmonmasker og lignende. 

Hvad har hekse og trolddom med Halloween at 
gøre? 
Opfattelsen er, at magi og naturkræfter er allerstærkest netop denne aften. At kanalerne 
til de hinsidige var åbne. 
Derfor var der også flere, som blev dømt til døden, for at have bedrevet trolddom med 
fatale konsekvenser, på netop denne dag. 
»Før i tiden blev hekse og troldfolk brændt levende på bål for at have drevet med farlig 
magi på Halloween. I Nordnorge er der eksempler på dette fra Alta-området. En samer 
blev i 1627 brændt på bålet for at have drevet med farlig ritualmagi på Halloween.« 

Hvorfor pynter vi med græskar? 
De egner sig godt til lanterner for at lyse op på en mørk aften. 
Desuden er græskar og andre frugter forbundet med frugtbarhed og genfødsel. 

Har vi altid spist så meget slik til Halloween? 
Nej, det er noget nyt. 
Ifølge traditionen skulle børn have mad på Halloween i form af nødder og frugt. I Irland 
får børn stadig frugt og ikke slik. 

Hvorfor er der nogle, der kaster med æg og 

laver andre former for ballade, når det er 

Halloween? 
Da Halloween er en slags fest om at overskride grænser, hvor det er okay at være lidt 
gal og vild, er der nogle – ofte børn under den kriminelle lavalder - som benytter 
anledningen til at kaste med æg, lave graffiti og andre former for hærværk. 

Hvilke oprindelige traditioner er tilbage i den 

moderne Halloweenfejring? 
Forestillingen om menneskets kontakt med en omvendt, hinsides verden, hvor sociale 
normer bliver vendt på hovedet. 
Ritualmarkering og festligheder.  



 

Lidt fra beboerne 
 
Ros og ris fra Bodil: 

Bodil synes, at de få blå mænd, vi har til at passe arealerne, gør et rigtigt godt job 
med det, de har. Stort ros der fra. 

Derud over synes Bodil til gengæld, at der ikke er brug for, at der i hvert blad står, 

at vi skal vise hensyn, og at vi skal lukke vores affaldsposer med knuder. 

Jeg synes du har ret mht til de blå mænd, men der er stadig problemer med 

hensyntagen, opsamling af efterladenskaber, og at affaldsposer ikke bliver lukket 
ordentligt, så derfor er det en fast påmindelse om at holde det i tankerne. 

 

Lonnies henvendelse: 

Går ud på at Lonnie samt familie ikke føler sig korrekt behandlet i en sag, hvor de 
har måtte betale en ekstra dag for at have taget lokalerne i brug en dag for tidligt. 

Da Lonnie har fået svar fra Formanden vil jeg derfor ikke skrive om eller 

kommentere yderligere på sagen og de regler, der gælder i Lunden. 

Læs mere på side 18 her i bladet om regler omkring benyttelse af selskabslokalerne 

 

 



 

Vis hensyn 
 
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. 

 



 

Lundens Klubber 
 

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 
(også kendt som Børneklubben) 

 

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 torsdag fra 17 til 19 og 
 
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 20,- kr. per måltid, til indkøb af fællesmad, kiks, 
saftevand, og lign. 
 
Kom forbi og hør mere! 

 
Mange glade hilsner fra 
Ea, Nezahat & Anette 
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MOTIONSKLUBBEN 
 
Lundens Motionsklub ledes af Jes Dambmann. Motionsklubben har til huse i blok ? 
ved Daruplund ?, 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: 
 

 
Ellen Stoltenberg 

Tlf.: 51365424 

 

 



 

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.: 20 43 02 30 
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 
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Lundens selskabslokaler 
Daruplund 71 
 
Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden.  

 

Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen og de kan træffes på 
telefon 22 14 41 74 eller 28 11 78 80. 

 
Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som følger: 

 
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.eu/selskabslokaler.html 
eller scan QR kode: 



 

Vaskeriet 
Vaskeriets priser som følger:  
 

Forvask     3 kr. 
Maskine 6 kg.  15 kr. 

Maskine 10 kg.  19 kr. 

Tørretumbler  10 kr. pr. 10 minutter 
Strygerulle  12 kr. pr. 25 minutter 

Centrifuge   Gratis 
Sæbe   Gratis 

Skyllemiddel  Gratis 
 

Normale åbningstider: 
Mandag – fredag  7:30 – 22:00 

Lørdag, søn- og helligdage 7:30 – 17:00 
 

Vaskeriet er lukket følgende dage: 
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag 

Nytårsaftensdag, 1. januar 
Påskedag, 2. Påskedag og 

2. pinsedag 
 

Generel info 
Bore- og banketider 
 

Der må kun bores og bankes  
på følgende tidspunkter: 

 

Mandag – fredag: 
Kl. 09:00 – 19:00 

 
Lørdag: 

Kl. 09:00 – 14:00 
Man må ikke bore og banke  

på søn- og helligdage. 
 

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: 08:30 - 14:00 
    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

b

 



 

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.eu. 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.eu 
Hjemmeside: www.lundens.eu 

 

Kontortid: Den første mandag i måneden 
Fra kl. 18:00 -19:00 

Lukket i juli og august 
 

Afdelingsformand & Kasserer 
Brian Taudahl Børgesen 

Daruplund 33, 2 tv. 
Mobil: 61 85 83 87 - Mail: formand@lundens.eu 

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

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

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

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

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

 

 
Varmemester: Helle Borel 

Daruplund 29, altansiden, afdeling.157-0@net.lejerbo.dk 

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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