
 

 

 

 
OKTOBER 2013 

 
 

Som noget nyt, vil afdelingsbestyrelsen udsende nyhedsbreve, alt efter behov. 
Lundexpressen vil stadig udkomme, men vi vælger denne måde at få 

information ud til jer, ikke mindst for at kunne levere vigtigt nyt i perioden 
mellem Lundexpressens udgivelser. 

 
Det er ren fakta vi sender ud, artikler, læserbreve, konkurrencer, klubinfo, 

generel information mm. finder du stadig Lundexpressen. Du får altså ikke 
mindre information, men den rette information til rette tid. 

 
 

Regler for MC parkering 

Motorcykler må ikke parkeres på gangstier, men skal parkeres i 
parkeringsbåse. Parker eventuelt således, at der er plads til flere, om 

nødvendigt. Vi ser om vi kan finde egnede MC pladser, når vi asfalterer næste 
gang, og skal have ny opstregning. 

 

Fra den 1. november er priserne for selskabslokalerne som følger: 
Weekend udlejning: 

Leje: 1500,- kr., depositum: 500,- kr. 
Weekend udlejning er fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16. 

Ved helligdage, spørg Tina. 

Udlejning på hverdage: 
Leje 12 timer: 500,- kr., leje 6 timer: 300,- kr. Depositum: 500,- kr. 

 

Ønsker til forbedringer, ansøgninger i forbindelse med 

reguleringskontoen 
Vi kan søge den såkaldte reguleringskonto, der er oprettet i forbindelse med 

renoveringen, om tiltag til forbedringer i Lunden. Vi har fået en del forslag, 
men hold jer endelig ikke tilbage. Kom med forslag, stort eller småt – alt er 

gangbart, og en mulighed for at gøre Lunden et endnu bedre sted at bo. Det 
er selvfølgelig ikke sikkert at vi får vores ønsker igennem, men vi vil gøre et 

ihærdigt forsøg. Lad os få jeres forslag senest den 27.oktober 2013. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Referater fra bestyrelsesmøderne vil fremover blive hængt op i skabet ved 

ejendomskontoret. Derudover vil det være at finde på Lundens hjemmeside, 
www.lundens.net, under menupunktet Dokumenter. Ønsker du at få det 

tilsendt, så send en mail til lunden@lundens.net. 

http://www.lundens.net/
mailto:lunden@lundens.net


 

 

 

 

Web Portal 

 

Web Portalen er der hvor I som beboere kan følge varme og vand forbrug 

online. For adgang til Web Portalen skal der bruges et login. 

Bestil jeres login allerede nu. 

 

Dette kan bestilles ved at sende en e-mail til Jørn Gramm (jg@gramm.dk). 

Skriv ”WEB portal” i emnefeltet, samt følgende oplysninger: 

 Navn (som står på huslejekontrakten) 

 Adresse 

 E-mail 

 Telefonnummer 

 

Når oplysningerne er modtaget, vil de blive givet videre til Techem, som 

herefter vil få oprettet et login. Efterfølgende vil der blive tilsendt et 

brugernavn og en adgangskode til jer. 

 

Deadline for bestilling af login vil i første omgang være 

Søndag den 27/10-2013 

Login bestilt efter denne dato, vil først blive oprettet,  

når den første pulje er færdiggjort. 

Alle indsamlede oplysninger vil blive behandlet fortroligt!! 

 

HUSK: Spar på vandet og varmen!  

Det gavner pengepungen og miljøet. 

mailto:jg@gramm.dk

