
MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Røde Vejrmølle 
 

NR. 9  -  OKT.  2008  -   35. ÅRGANG 
 

 

    



Side 2 af 25 

 

Bladets indhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forside: 
Røde Vejrmølle - foto af Finn Skjørbæk. 
 

Bestyrelsens opgavefordeling  
side 3. 
 

Om tanker ved et lappet hul  
side 4: Kommentar fra bestyrelsen. 
 

Nedløbsbrønde 
side 4: Har du set stoppede brønde? 
 

Husnumre og skilte 
side 5: Kan man se dit husnummer? 

 
Festudvalg 
side 5: Efterlyses. 
 

Beskæringer og flisearbejder  
side 5: Ønsker til gennemsyn. 
 

Maling udsat som storskrald 
side 9: Det var dyrt. 
 

Oplagringsplads for bestyrelsen 
side 10: Til elektronik m.m. 
 

Om tanker omkring et fiberkabel 
side 10: Kommentar fra bestyrelsen. 
 

Digitalt spejl af analoge tv kanaler 
Side 11: Kommentar fra ComX 
 

Om energispareprojektet 
side 11: Fra seneste møde. 
 

Varme skal der til 
side 13: Fra Agenda Center. 
 

Vestegnens Vinduer 
side 14: Annonce. 
 

www.vejrmolle.dk 
side 15: Fra webmaster. 
 

E. Espersen & Søn A/S 
side 16: Annonce. 
 

Nyt fra brugergruppen 
side 17. 
 

Hallberg Bolig 
side 18: Annonce. 
 

Mere motorvej i Vestskoven 
side19: Fra Kulturøkologisk Forening. 
 

Motionisternes faste sider  
side 21 – 22. 
 

Klip ud og sæt op 
Bagsiden: Om affaldsafhentning. 

 
 

 
 
 

 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park. Bladet udkommer 11 gange om 
året i 310 eksemplarer og omdeles til 
foreningens 294 medlemmer. 
Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 
www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktions-mødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
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Telefonnummer: 43 63 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk. 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 

redaktør, P 79 mandag den 3. november 
kl. 19.30
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OM TANKER VED ET LAPPET HUL 
 

Beklager der skulle gå en ekstra måned, men først til lykke Keld med dit held til at få 
kommunen til at rykke ud med den angivne hast.  Det er godt at erfare, at kommunen tager en 
borgers anmodninger alvorlig.  Vi ved ikke, hvad der var skrevet i din mail, der fik et så 
succesfuldt udfald, men bestyrelsen har i flere sammenhænge anmodninger til kommunen, der 
absolut ikke har fået denne prompte behandling. 
 
Det er korrekt, at bestyrelsen ikke ser det som sin opgave at overvåge forskellige detaljer, der 
hører under kommunen.  Det betyder ikke, at bestyrelsen ikke selvstændigt tager initiativ og 
foretager henvendelser til kommunen på baggrund af egne observationer, men at vi ikke 
mener, vi har en opsøgende opgave i sådanne forhold.  Bestyrelsen vil derimod meget gerne 
være det koordinerende led i sager, som enkelte medlemmer mener vedrører fællesskabet.  
Det stiller os også bedre i de sammenhænge hvor bestyrelsen og kommunens enkelte 
forvaltninger har sager kørende eller i diskussion under eventuelle møder. 
 
Så til alle medlemmer kan vi opfordre til at sende mail til bestyrelsen, hvis der er forhold I 
mener vedrører fællesskabet.  Det gælder selvfølgelig både i relation til foreningen og til 
foreningens eksterne interessenter. 
 
Tag dog endelig eget initiativ hvis det er noget der kræver hurtigt reaktion fx brud på 
vandledninger og lignende hændelser.  Manglende lys i en lampe skal I også selv bare melde 
ind til DONG, der så prioriterer hvornår de har tid – de arbejder ud fra en servicekontrakt med 
kommunen.  Skulle der ikke ske noget indenfor rimelig tid, er I selvfølgelig velkommen til at 
sende en mail til bestyrelsen. 
 
Om der er behov for en nærmere definition af bestyrelsens opgaver, må være op til 
generalforsamlingen at vurdere/beslutte.  Bestyrelsen mener ikke, det er nødvendigt. 
 
Hvis du Keld eller andre ellers skulle være i tvivl om, hvad bestyrelsen foretager sig for 
bestyrelseshonoraret, så se bl.a. nedenfor under ”maling udsat som storskrald” 
 
 

OM ÅBENT BREV TIL BESTYRELSEN 
 

Bestyrelsen har ikke ændret holdning til indlæg i augustnummeret fra Hr. Ib Andersen 
vedrørende foreningens vedtægter, lysledernet og kontrakt med ComX. 
 
Vi vil dog tage de fornødne skridt, hvis der gøres alvor af ikke at betale til ComX-lånet. 
 
 

NEDLØBSBRØNDE FOR REGNVAND 
 

Efter nogle af de heftige regnvejr vi har oplevet, har bestyrelsen konstateret, at der er 
nedløbsbrønde, der er stoppet eller virker dårligt.  Før vi sætter i gang med oprensning af 
nedløbsbrønde, opfordrer vi medlemmer, der har gjort tilsvarende observationer om at melde 
tilbage, hvor disse brønde er at finde.  Send mail til  
 
Svend på   svend.vejrmolle@gmail.com  eller  
Steen på   vejrmolle@gmail.com 
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Vi har noteret følgende tilstoppede nedløbsbrønde: 
 

• P-plads ved D26, D72 og D89 (carport 18) 
• Stamvej Præstehusene ud for P1 

 
 

HUSNUMRE OG SKILTE 
 

Vi fik for nogle år siden sat skilte med husnumre op bl.a. i lyset af en uheldig hændelse med 
en ambulance, der ikke kunne finde frem til anmeldelsesstedet. 
 
Vi har fået en henvendelse om at et skilt mangler ved P123 og at et skilt ved D1 ved indkørsel 
til P-pladsen ikke sidder ordentlig tilskruet. 
 
Er der andre lignende forhold eller et sted, hvor der mangler et skilt med husnummeranvisning, 
så send venligst en mail til  
 
Svend på   svend.vejrmolle@gmail.com  eller  
Steen på   vejrmolle@gmail.com 
 
I samme anledning opfordrer bestyrelsen til, at I tager synligheden af jeres eget private 
husnummer til revurdering, og hvis I, set med en fremmedes øjne, synes, at husnummeret  
kunne være tydeligere fra stien, så gør noget ved det.  Der kan være tale om liv eller død hvis 
ambulancefolk ikke klart kan finde vej. 
 
 

VEDRØRENDE MEDLEMMER TIL FESTUDVALG 
 

Bestyrelsen har fået en positiv henvendelse om deltagelse i det af bestyrelsen ønskede 
festudvalg – primært julefest og fastelavn. 
 
Vi er nu så langt fremme, at det er sidste udkald for at melde sig.  Hvis der ikke kommer 
tilstrækkeligt med frivillige til festudvalget, vil bestyrelsen aflyse julefesten i første omgang, 
men også fastelavn vil blive aflyst uden tilstrækkeligt med tilslutning til festudvalget. 
 

Bestyrelsen har sat sidste frist for tilmelding til 31. oktober 2008 
 

Julefesten er planlagt til søndag den 7. december 2008, og det er ikke en uoverkommelig 
opgave, vi beder jer om at være med til at løfte for fællesskabet.  Tilmelding sker til  
 
Svend på   svend.vejrmolle@gmail.com   
 
 

VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 

Bestyrelsen har modtaget omstående ønsker, der vil blive gennemgået af bestyrelsen og 
derefter ved en gennemgang med vores gartner. Hvis I har kommentarer til de fremkomne 
ønsker, bedes I meget hurtigt sende en mail til  
 
Steen på   vejrmolle@gmail.com 
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Humlehusene           

H 2-8   
Fliser på fællesarealet er skudt op af rødder fra 
lærketræ, lærk fældes. 

x x   

H 16-H 30 
gavle 

  
Tyndet og fældet i træer på fællesarealet skygger 
voldsomt for sol eftermiddag og aften timer før 
solen forsvinder bag hustag 

  x   

H 18   

Gummimåtten under den nye gruppegynge ud for 
os (H18) kan ikke klare at græsklipningen foregår 
med så lav klippehøjde på maskinen. Du kan ved 
selvsyn se at måtten skæres i småstykker og 
spredes helt ud på P-pladsen. 
Måske du kan rette henvendelse til Walter Jensen? 

    x 

H 76   

Træet ved transformatorstationen H76 trænger 
igen til beskæring og en stor gren, på træet ved 
siden af, hænger ind over hækken. 
Syren og Cotoneastor ved fællesarealet H76 
trænger også til beskæring. 

  x   

H 96   

fjernelse af birketræ på havesiden mod Lunden. Vi 
har nu selv beskåret vores meget store hvidgran i 
hjørnet af grunden. Birketræet er skævt og 
skygger.   
Vi vil også gerne foreslå, at birketræerne ved 
endegavlen mod vest tyndes, så der er 1-2 træer 
tilbage. Beplantningen i Roholmsparken på hjørnet 
over mod klub vest vokser forholdsvis ukontrolleret 
og burde beskæres, men det er vel en helt anden 
opgave. 

  x   

H 108   
Udfor Humlehusene 108 er en fortovskantsten itu. 
Den har skarpe kanter og bør af 
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes. 

x     

H 114   

Vi vil meget gerne have fjernet den løvfældende 
beplantning udfor vores baghave. Beplantningen er 
gået i brak, der er hyld, brombær og flere andre 
vækster, som vi gerne vil have ryddet. Området 
grænser op til gennemkørende trafik, så det 
stedsegrønne er vi selvfølgelig glade for.   

  x   

H 116   der 5 fliser, der er knækket. x     

Degnehusene           

D 26   

Lille egetræ ved parkeringspladsen ved mig blev 
omplantet sidste forår (fordi det døde af tørst sidste 
år) ser sølle ud overlever det, Jesper vil gerne 
fortsat vande 

    
vurdering 
genplantning 

D 36   

2 kirsebærtræer ved indkørslen, er meget store og 
kaster meget skygge i haven, bedes beskåret 
grundigt men også nænsomt. Træet ved vores 
hovedindgang bedes også beskåret nænsomt.  De 
2 mindre træer taler for sig selv og kræver blot en 
mindre beskæring ind mod gavlen. 

  x   
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D 55   

Enderækkehus, D55, træ som er meget stor. Grene 
gnider op og ned af vores hus, dets rødder 
ødelægger vores fliserterrazzo. ønsker I fælder 
dette træ. 

 

x   

D 60   5 knækkede fortovsfliser, som vi ønsker udskiftet x     

D 49 - 51   
Beskåret bevoksningen på den lille vold bag D 49 - 
51 - helst ned til 1 m. i højden, da den vokser flere 
meter om året. 

  x   

D 67   
Beskæring eller nyplantning på området omkring 
den lille boldbane ( tilhører Godthåbsparken) der 
støder op til D67 og D17-21.  

  x   

D 67   
En hel del fliser langs gavlen på D21, der er så 
vind og skæve at både min far og en anden beboer 
i Degnehusene er faldet. 

x     

D 68   

Udfor Degnehusene 64-70 står der 3 
paradisæbletræer. 
Vi ønsker, at de bliver fældet, da de giver et 
forfædeligt svineri, når de små æbler falder på 
fortorvet og smatter ud.  
Vi har talt med de andre i rækken og de er enige. 

  x   

D 72   
Kæmpestort kirsebærtræ ved huset. Vi kunne godt 
tænke os at få det fældet eller beskåret kraftigt 

  x   

D 80   
Kirsbærtræ ved baghaven ud mod lunden generer 
hæk og ønskes fældet. Tjek at kompostbeholder på 
fællesareal er fjernet 

 

x   

D 80   

Næsten hele vores række har ønsket at det 
kirsebærtræ der står ude foran min have skal 
fældes ( har 9 underskrifter på dette, og 
formandens accept!) 
Derudover er det et udbredt ønske i vores række at 
vi skal have mere lys til vores haver. Lunden's 
træer både dem på volden og i selve lunden er 
efterhånden blevet så store at lyset ikke når ned til 
os...   Endelig så håber jeg at når I har truffet en 
beslutning om at tynde godt ud, at I så ikke lader 
jer stoppe igen af en enkelt beboer som er imod 
fældninger i vores blok (vedkommende har ikke 
selv høje træer ud for sin have!). Kom gerne forbi 
mig og se Lunden fra min have. 

 

x   

Præstehusene           

P 4   6-7 er dårlige ud for P ¤ x     

P 11   
Rettet fliserne op ud for Præstehusene 7, 9,11 og 
13. Ud for vores hus samler der sig en stor vandpyt 

 
x     

P 21   

Beskåret eller bortskåret et kæmpe uregerligt krat 
af stikkende vegetation på den anden side af vores 
hæk for enden af haven. Det tager lys og kvæler 
hæk og er grimt!! 

  x   
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P 24   

7 m højt træ på græsareal ud for P18 der skygger i 
P24's have ønskes ydskiftet med dronningebusk 
magen til den ud for P 22. 
Træer på arealet P24 - 82 er gået ud og nogle 
grene er alt for store og hænger ud over arealet og 
skygger i forhaver. 
Græsareal beskadiget P18 - 22 og P24 - 36. Der 
har været sået græs, men der kom frost og intet 
græs er kommet siden. 
Fliser ved P18 - 22 og P24 - 36 er der mange 
beskadigede fliser.  Mange er "sunket" pga tung 
arbejdskørsel.  Der kommer store vandsamlinger. 

x x nyplantning 

P 36   
Kæmpe vandpyt, så folk må ud i græsset hvis de 
vil undgå den. Fliserne synker ud for vores 
tilbygning 

x     

P 52   

Toppen på det sidste paradisæbletræ ved 
Præstehusenes indkørselsvej bliver beskåret, så 
det holdes i niveau med de andre paradisæble-
træer og ikke bliver højere end selve husene. 
Vores have er omkranset af en skov 

  x   

P 52   
Beplantningen ved legepladsen foran os ( P-52) 
bliver nænsomt beskåret i toppen/siderne – men 
ikke de nederste grene 

      

P 66   
En del knækkede fliser på fortovet ud for 
Præstehusene 66 

x     

P84   
Kirsebærtræ ved gavl beskæres eller fældes. 
Grene støder på gavl 

  x   

P 89   

Beskæring af to store acasietræer mellem 
cykelstien og have. Særligt bagerste træ, som 
skygger for solen. Lange grene ind over vor have 
ønsker vi fjernet. Vi ønsker ikke træerne fjernet, da 
vi synes de er flotte. Skal der fældes noget vil vi 
foretrække, at det bliver det bagerste og det andet 
bevares 

  x   

P 91   

1. Vi ønsker at få beskåret træet og buskene udfor 
P91. 
2. At få fjernet de vildskud fra piletræet og andre 
buske udfor vores baghave og få beskåret 
syrenbuskene i bedet også ud for vores baghave. 

  xx   

P 100   

Sidste år blev pilene ud for havesiden, P100 skåret 
helt ned. Allerede nu er de lige så høje igen. Bør 
måske fjernes helt. 
På indgangssiden skygger hylden for gadelampen. 

  x   

P 123   
Nyeligt plantet træ ser dødt ud siden det blev 
plantet 

    nyplantning 

P 125   
Et par flotte kirsebærtræer, men de blev fældet for 
flere år siden tager sig af områderne i bebyggelsen 
gør noget ved det omtalte sted 

    nyplantning 
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MALING UDSAT SOM STORSKRALD 
 

Det var næsten ikke til at tro, men der var virkelig et medlem der satte 2 – to – 10 liters spande 
hvid plasticmaling ud til storskrald.  Som beskrevet i sidste nummer af RVP-bladet resulterede 
det i, at P-pladsen ved Degnehusene 2 – 48 fik ”plasket” indholdet af disse spande ud over en 
stor del af asfaltarealet, og beboere fik plastmaling under fodtøjet og muligvis med indenfor 
enten i boligen eller i bilen. 
 
Ingen har til dato meldt sig som den ansvarlige for udsætning af de to spande så bestyrelsen 
har derfor måttet få renset parkeringspladsen på fællesskabets regning. Det var dyrt: kr. 7.500, 
hvilket er lidt over 25 kr. pr. husstand for os allesammen. 
 

HUSK NU AT MALERESTER OG LIGNENDE SKAL AFLEVERES PÅ 

GENBRUGSSTATIONEN! 
 

I har alle fået meget materiale om vores affaldsordning og ingen steder står, at plastmaling i 
spande hører til storskrald.  I affaldssammenhæng hører det sandsynligvis under farligt affald.  
Vi kan alle få en gratis miljøboks til den slags affald, der endda afhentes ved hoveddøren ved 
henvendelse til kundeservice@vestfor.dk eller telefonisk på 8020 8030. 
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CARPORTVEDLIGEHOLD 
 

Mange har sikkert opdaget at der har været gang i vedligehold af carportene.  Det er 
carportlauget der var i gang.  Det har forhåbentlig også andre steder end i H2 -54 givet 
anledning til en grillfest efter endt arbejde.  Det er tydeligt at carportene trængte til 
træbeskyttelse, for træværket suger som ”svampe”. 
 
Bestyrelsen takker tovholderne på de enkelte p-pladser for deres indsats, det har været en 
god oplevelse at se hvad vi kan udrette i fællesskab. 
 

OPLAGRINGSPLADS TIL OPBEVARING AF BESTYRELSENS ELETRONIK MM. 
 

Bestyrelsen mangler en tør oplagringsplads til det elektronikudstyr vi bl.a. anvender ved 
generalforsamlingen og nogle kasser med julepynt.  Inden vi går ud i byen og lejer et 
passende areal/rumfang til dette, vil vi spørge om en af jer har en sådan tør plads I ikke har 
brug for og vil stille til rådighed.  Det vil selvfølgelig ske ved en passende betaling.  Vi mener 
ikke garagen i Lunden er anvendelig til dette formål. 
 

OM TANKER OMKRING ET FIBERKABEL 
 

Vedrørende prisen på samtaler fra fastnet til mobil, er det ikke noget, der er specielt for vores 
ComX net, men en generel opkrævning, der sker i alle net.  Beløbet vil jeg ikke hænges op på, 
men det er helt sikkert dyrere at ringe fra fastnet til mobilnet.  Følgende er sakset fra 
UgensErhverv.dk fra maj måned om TDC takster: 
 
Opkald til andre danske fastnetabonnenter koster i dagtimerne på hverdage mellem 25 og 28 
øre pr. minut. I aftentimerne og søn- og helligdage er taksten mellem 12,5 øre og 14 øre pr. 
minut afhængig af, hvor modtageren er abonnent.  
 
Taksterne for opkald til mobiltelefoner er i øjeblikket på mellem 1,30 og 1,73 kr. i dagtimerne 
og mellem 0,75 og 1,00 kr. i aftentimerne og søn- og helligdage afhængig af selskab. Fra den 
1. juli sænkes taksten i dagtimerne til mellem 1,10 kr. og 1,73 kr. Den laveste takst gælder for 
opkald til kunder hos TDC Mobil, Sonofon og Telia 
 
Nedenstående fra TDC hjemmeside dd.: 
 

Samtalepriser til mobilnet Man. - lør. 
kl. 8.00 - 19.30 

Øvrig tid 

Opkaldsafgift 
3
   0,225 kr.   0,225 kr. 

Til TDCs mobilnet   1,10 kr./min. 0,75 kr./min. 

Til kald i Duét-gruppen 
4
   0,49 kr./min. 0,49 kr./min. 

Til Sonofons mobilnet   1,10 kr./min.  0,75 kr./min. 

Til Telias mobilnet  1,10 kr./min.  0,75 kr./min. 

Til 3s og Barablus 

mobilnet 

 1,53 kr./min.  1,00 kr./min. 
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Til Tele2s mobilnet  1,10 kr./min.  0,75 kr./min. 

Bestyrelsen vil rette henvendelse til ComX og få deres kommentarer til gældende takster 
og aftaler. 

 

TV2 SPORT FORHØJER LICENSEN 
 
Viasat har med virkning fra den 1. januar 2009 annonceret en prisforhøjelse på 1,46 kr/md for 
TV2 Sport. Der vil derfor på den månedlige regning fra ComX fra den 1. januar blive opkrævet 
101,50 kr/md i stedet for de 100,00 kr/md vi betaler i øjeblikket. 

 

DIGITALT SPEJL AF ANALOGE TV KANALER 
 
Denne mail fra ComX om indførelse af et digitalt spejl af de analoge kanaler i nettet blev i 
september sendt til bestyrelsen sammen med en pressemeddelelse, der kan læses andet sted 
i dette nummer af Røde Vejrmølle. 
 

Kære foreningsrepræsentant. 
Det er med glæde at kunne fortælle om en nyhed til ComX kabel-tv kunder som har Ultimativ 
tv-pakken – nemlig digitalt tv helt gratis. Vedhæftede pressemeddelelse er blevet udsendt til 
pressen. 
Fra den 1. oktober 2008 planlægger ComX også at levere de analoge tv-kanaler i digital-
kvalitet via DVB-T format. 
Beboere vil modtage det digitale signal hvis de har abonnement på Ultimativ pakken. Det 
digitale signal vil også indeholde de fleste af kanalerne fra Basis-pakken (dvs. svenske, 
norske, tyske, danske), men ikke de 5 ekstra kanaler som foreningen evt. selv nedtager lokalt 
via parabol og som indgår i fri-modul pakken. 
Det eneste beboerne skal bruge for at se kanalerne er en DVB-T modtager. Mange nyere tv-
apparater har allerede sådan en indbygget - ellers kan en DVB-T modtager købes i 
detailhandlen. 
De analoge kanaler ændres ikke. Det digitale signal vil blive idriftsat løbende over de næste 
par uger. 
 
Med venlig hilsen / Best Regards 
ComX Networks A/S 
 

OM ENERGISPAREPROJEKTET 
 
For et par uger siden skrev Albertslundposten, at der er udvalgt et par huse i Røde Vejrmølle 
Parken som prøvehuse for en omfattende energirenovering. Den dårlige nyhed er imidlertid, at 
det ikke er rigtigt og den gode nyhed er, at der er kommet nyt liv i projektet. Der var møde med 
RVP projektdeltagerne, kommunens varmeteknikere og lokalplanlæggere samt Rubow 
Arkitekter torsdag den 2. oktober, og her kom vi lidt videre.  
 
Målet er at finde en hel række, der skal efterisoleres så meget, at de opfylder kravene til 
nulenergihuse. Da vores huse er bygget i de glade dage, da der kun var en varmemåler i 
Albertslund, nemlig den på varmeværket, er det en større ændring i bygningerne, end man 
umiddelbart forestiller sig. For at få den nødvendige ekstra isolering og lukke eksisterende 
kuldebroer ved jorden og betonelementsamlingerne, skal der lægges ca. 30 cm isolerende 
materiale uden på husene. Det er ikke noget problem med gavlene og på havesiden, hvor det 
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kan gøres uden gener for naboerne. På indgangssiden og taget, kommer det imidlertid til at se 
mærkeligt ud, hvis enkelte huse i en række er efterisoleret med 30 cm højere tag og en 
facade, der er 30 cm forskudt fra nabohusene. Det skal bemærkes, at der jo stadigvæk vil 
være kuldebroer ved overgangen til den uisolerede nabo, så den fulde effekt vil først vise sig, 
når alle er med. 
 
Da den ekstra isolering i høj grad kommer til at ændre bebyggelsens udseende, kræver det en 
ændring i lokalplanen. Der var på mødet uenighed om, hvorvidt det skal være muligt at 
efterisolere et enkelt hus i en række, eller det kun må udføres rækkevis. Den rækkevise 
efterisolering vil på den ene side gøre det billigere for det enkelte hus, men på den anden side 
gøre det vanskeligt at få udført i de lange rækker, hvor der altid vil være et eller flere huse, der 
af forskellige årsager ikke vil være med. 
 
For at få et indtryk af vores generelle holdning til projektet vil kommunen lave en 
spørgeskemaundersøgelse af vores indstilling til de skitserede ændringer i bebyggelsens 
udseende. De satser på at have et spørgeskema færdigt i løbet af denne måned, så det kan 
omdeles sammen med novemberudgaven af bladet. Rubow arkitekterne laver tegninger af en 
række med 100% efterisolerede huse og en række hvor der kun er enkelte efterisolerede 
huse. De kommer sammen med spørgeskemaet, så vi har en idé om, hvor store ændringer det 
drejer sig om, før vi udfylder spørgeskemaet.  
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Miljøet på dagsorden  

Varme skal der til 
 

Vi skal spare på energien, men uden at give køb på komforten. Fokus skal være på 

at undgå energispild; dvs. energi vi bruger, men som vi ingen glæde har af. Vi skal 

blive bedre til at udnytte energien. Og det er især værd at tænke over nu, hvor 

varme sæsonen står for døren. 

 

En typisk husstand bruger 2/3 af varmen til rumopvarmning og 1/3 til varmt vand.  

 

Rumopvarmning 
Der er et par tommelfingerregler, der er gode følge, når man varmer hjemmet op:  

- I sammenhængende rum skal radiatorerne 

stå på det samme. Radiatorer er konstrueret  

til at hjælpe hinanden med opvarmningen.  

Ønsker du det koldere eller varmere i ét af  

rummene, så hold døren lukket.  

- Skru ned for varmen om natten og når du ikke er hjemme. Alene det vil 

sænke din varmeregning med 10 %. 

- Skru ikke mere op for varmen end nødvendigt. Omkring de 3 (på termostater 

inddelt i 0-5) er passende. Mærk på fraløbsrøret, det må ikke være varmt for 

så sender du bare varmen tilbage til varmeværket og bliver straffet af 

incitamentstaksten.    

- For hver gang du sænker temperaturen med 1
o
C, sparer du 5 % af dit 

varmeforbrug. 

- Luft ud et par gange om dagen ved i en kort periode at lave gennemtræk. 

 

Det varme vand 
Varmt vand bruger du især, når du tager bad. Hvor meget du bruger afhænger af, 

om du har sparebruser og af, hvor længe du bader.  

 

Badetid Almindelig bruser Sparebruser 

20 min 400 liter 200 liter 

10 min 200 liter 100 liter 

5 min 100 liter 50 liter 
 

100 liter varmt vand om dagen koster næsten 1000 kr. om året alene på varme-

regningen. Måske kan du spare lidt nemme penge hér? 

Held og lykke 

Agenda Center Albertslund 
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Vestegnens Vinduer A/S 
v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 
Røde Vejrmølle Park 

 
Priseksempler: 

Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags termo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

• Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

• Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

• Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 
• Fast tid og fast pris 
• Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 

 
 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 
  

• Forsikringsskader af enhver art 
• Skillevægge og lofter 
• Alle typer skure og overdækninger 

 
 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 
 

Vi er medlem af byg garanti ordningen 
 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 
40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 
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www.Vejrmolle.DK 
 
 
I sidste nummer af Røde Vejrmølle havde Eiler Larsen, D. 54, skrevet en fremragende 
artikel om vores problemer med algebevoksninger på den hvide del (1.sal) af vores 
huses yderside - og hvad man nemt kunne gøre for at undgå dem. 
 
Sådanne gode råd er guld værd - så en stor tak til Eiler Larsen for det. 
 
Jeg har tilladt mig at gemme Eilers gode artikel i vores diskussionsforum på vores 
hjemmeside, www.vejrmolle.dk. 
 
I dette forum er der en række andre rigtig gode råd (i øvrigt et som meget ligner Eilers - 
netop om algebevoksninger), bl.a. kan du her finde gode råd om: 
 

 Hvordan du undgår indbrud ved at din hoveddør sparkes ind: Hvilket den 
desværre meget nemt kan! 

 Hvad du kan gøre ved revner i betonelementerne 
 Hjælp til bygning af udhus og skur i forhaven 
 Arbejdsbeskrivelse for maling af facader 
 Udskiftning af tagpap 
 Plader på førstesals haveside 
 Tilslutning af routere eller trådløst udstyr på din ComX-box 
 Bekæmpelse af dræbersnegle 
 Og meget meget mere. 

 
Hvis du har brug for et godt råd og det ikke er i forummet så skriv en notits i det - og du 
kan forvente svar fra behjælpelige naboer i løbet af meget kort tid. 
 
Jeg vil hermed opfordre alle til at prøve at kigge på dette forum. 
 
Hilsen Jesper, D26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

HJEMMESIDEN HAR FÅET DISKUSSIONSFORUM 
 

www.vejrmolle.dk har fået et forum til udveksling af erfaringer samt 
køb/salg/bortgives. 
Har du et hus- eller haveprojekt du skal i gang med? Mangler du f.eks. 
detaljer omkring hvordan man får godkendt og lavet en tilbygning? Chancen 
for at dine naboer allerede har gjort erfaringen er stor.  
Derfor er der nu oprettet et forum på hjemmesiden hvor vi alle kan hjælpe 
hinanden. Kig ind forbi www.vejrmolle.dk  
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E.  ESPERSEN  &  SØN  A/S 
AUT.  EL – INSTALLATØR 

 
 

Udskiftning af tagventilator til: 
 

 DANTOP type 200, lidt kraftigere end originalen. 
 Forskriftsmæssigt installeret med jord og ekstra 

afbryder på taget. 
 Hastighedsregulering og afbryder i bryggers. 

 Kontakt på 1. sal afblændet. 
 Fjernelse af gammel ventilator. 

 

9.550 kr. 
inklusiv moms 

 
samt 

 
Etablering af korrespondancetænding: 

 
600 kr. 

Inklusiv moms 
 
 

- alt i elarbejder – 
Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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Nyt fra Brugergruppen – September 2008 
 
Så har der igen været møde i Brugergruppen, der består af repræsentanter fra 
samtlige boligområder i Albertslund. Mødet den 4.9. handlede bl.a. om følgende: 
Takster i 2009. Brugergruppen behandler altid vand-, varme- og affaldstaksterne inden 
de besluttes i Kommunalbestyrelsen – således også i år. De fleste takster er 
sammensat af mange ”under-takster”, og generelt ser det ud til, at vi får faldende takster 
til næste år. Undtagelsen er prisen for én m3 vand, der stiger 60-70 ører, og så prisen 
for at komme af med affaldet – hvad enten det er til forbrænding eller deponi. Prisen for 
at komme af med 1 kilo affald nærmer sig således så småt 1 krone. Der er derfor også 
ganske gode penge i at genbruge! 
Mest bemærkelsesværdigt er det måske, at varmepriserne ikke stiger, selv om 
energipriserne i almindelighed er steget, og selvom vi bruger ganske mange penge til 
energispareaktiviteter og energirenoveringsprojektet i boligområderne  
Der kan dog stadig nå at ske ting og sager, som gør, at taksterne bliver ændret inden 
de besluttes endeligt af Kommunalbestyrelsen senere på året. 
Rådhussøen og Kanalen renses op. I mange år har vi prøvet mange ting for at 
forbedre vandkvaliteten i Rådhussøen og Kanalen. Hen ad vejen er det også blevet 
bedre, men ikke godt nok - så nu prøver vi igen. Ude i Søen placeres nogle apparater, 
der udsender ultralyd. De slår algerne ihjel, uden at de skader noget andet. Oven i 
hatten skal Søen og Kanalen så tømmes, og affald og slam skal fjernes. Dermed skulle 
vi gerne få ”en helt ny” Kanal, der byder nye og gamle beboere velkommen i de flotte 
nyrenoverede huse i Kanalgaden. 
Selskabsgørelse af vand og kloak. Folketinget har besluttet, at en kommune ikke 
længere både må drive et vandværk og så samtidig være myndighed for det. Det er vi 
kede af i Albertslund, for det har ellers fungeret udmærket, men det skal altså laves om. 
Så nu skal vand og kloak udskilles i selvstændige selskaber. I det daglige vil vi ikke 
komme til at mærke det, men administrativt betyder det en del, og udgifterne til øvelsen 
løber op i 1,5 mill. kr. – og de penge kan kun hentes et sted. Dem skal vi sammen 
betale over taksterne…. 
Hvis du vil vide mere om arbejdet i Brugergruppen, kan du kontakte brugergruppe-
medlemmet, der er valgt i dit boligområde. 

Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

 

Skal du have hentet stort  
haveaffald? 

 
- bestil selv afhentning på: 

albertslund.dk/affald 
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Kære Albertslunder  
 

Mere motorvej i Vestskoven? 
 
Nu afgøres det! Vejdirektoratet (VD) har netop indstillet til Folketinget, at 
motorvejen skal fortsætte ud gennem Vestskoven, Harrestrup mose og 
Værebro Ådal. Det betyder, at den grønne kile hele vejen de 25 km op til 
Frederikssund vil blive ødelagt.  
 
I stedet for bedre kollektiv trafik og optimering af den eksisterende vej, vil VD 

have bygget en vej mere – så vi får 2 store veje til Frederikssund. Og det er i 

virkeligheden kun for at løse et myldretidsproblem. Uden for myldretiden er der 

nemlig plads nok på den eksisterende Frederikssundsvej. Men myldretidstrafik skal 

ikke løses med mere motorvej, den skal løses med pendlerbusser, S-tog, park-and-

ride anlæg, cykelstier og kollektiv trafik i det hele taget. 

Vi skal passe på vores grønne kiler mellem by-fingrene. Byudviklingen skal ske, så 

folk bor omkring de grønne rekreative kiler, vi skal ikke ødelægge dem med 

motorvej, bare fordi det er nemt.  

Det VD i sagens natur er gode til, er at komme med motorvejsløsninger, men det er 

ikke det, vi har brug for. Vi skal have ordentlige sammenhængende trafikløsninger!  

Mere motorvej betyder flere biler, mere forurening, støj og CO2-udslip. I 

Kulturøkologisk Forening vil vi gøre, hvad vi kan, for at det ikke sker – Hjælp os! 

Tag snakken hvor du kommer! Hos din søster og faster, din bror og granonkel, på 

dit arbejde og i din omgangskreds, i aviserne og på torvet, med naboen og dem du 

møder. Sig din mening hvor du kommer! Hjælp os! 

 

Med venlig hilsen 

Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

Kanalens Kvarter 32 

www.agendacenter.dk 
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SERVICE-UDLEJNING 
 

 

Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af 
grundejerforeningen at kunne leje festservice til en privat fest. 
 
Der er service til 36 personer, omfattende: 
 
• Dybe og flade middagstallerkener 
• Frokosttallerkener 
• Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas 
• Kaffekopper m/ desserttallerkener 
• Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og teske 
• 6 vandkarafler 
• Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
• Diverse fade, salatskåle,termokander mm. 
• 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
• 36 stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
• Medlemmer af motionistforeningen  100 kr. 
• Andre grundejerforeningsmedlemmer 200 kr. 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Festtelt kan anvises 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D 18. Telf. 43 96 98 60 
 
NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til 
forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. 
Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske 
arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af 
Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. 

 
 
Faste aktiviteter er følgende: 
 
Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes 

Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-
stævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran 
hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen 
af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra 
kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til 
medio september. Der er fri søndags træning kl. 10-11.30 på 
banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i 
Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering 
findes også en seniorturnering, deltagerne her skal være min 18 
år gamle 

 
 
Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på 
Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 
til 16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med 
blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på 
Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med 
hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 
 
Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres 
normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. 
 
Pigernes motionsdag:  
 
Hver mandag kl. 18.30 er vi nogle voksne piger, der går en tur i Vestskoven. Mød op 
ved garagen og gå med en tur i Vestskoven – for alle i bebyggelsen! 
Henvendelse: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 
 
Kontingent: 
 
Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: 
                                                                                                                   
Aktive  : Kr. 200,- pr. år 
Passive  : Kr.   60,- pr. år  
 
Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske 
til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  

Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
   E-mail: dan.raun@besked.com  
 Kasserer : Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
   E-mail: jesper.krogh@malacoleaf.com 

Sekretær : Ole Lassen D   40 Tlf. 43 45 44 10 
   E-mail: olila@comxnet.dk 
Best.suppl. : Karin Skytte D   68 Tlf. 43 63 34 24 
  E-mail: skyttefam@sol.dk 

 
 
Kontaktpersoner: 
 

Fodbold : Jesper Krogh D   18 Telf. 43 96 98 60 
 : Ib Frederiksen P   73 Telf. 43 63 32 28 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

 
 
Tomme vinflasker: 
 
Klubben indsamler tomme vinflasker til genbrug. Venligst stil flaskerne uden for garagen 
ved børnehaven Degnehusene, men kun søndag inden kl.12.00 
Vi får kun betaling for Bordeaux, Bourgogne/Rhone og Alsace vinflasker, samt Snaps 
og Gammel Dansk. Ingen spiritus-, hedvin- samt flasker med indstøbte mærker, Tak 
 
 
 
 
 

BADMINTON 
 

Har du lyst til at spille badminton 
 
Sæsonen er nu startet igen, så hvis du har lyst til at spille badminton på  
Egelundskolen fredag eller lørdag, kan du kontakte 
 
Dan Raun 
H 106 
4345 6509 
dan.raun@besked.com 
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Vær med til at holde vores område 

ryddeligt og ordentligt, så: 
 

VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD 
 

 INDTIL TIDLIGST  
 

AFTENEN FØR AFHENTNING. 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2008) 

 

Uge 42 
14. – 15. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkken-affald. 

Uge 43 
21. – 22. okt. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald. 

Uge 44 
28. – 29. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  
STORSKRALD (dog ikke bygnings-affald) 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Uge 45 
4. – 5. nov.  

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  

Fredag den 7. november afhentning af miljøfarligt affald. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-
dagen i Degne- og Præstehusene. 

Haveaffald må kun fyldes i papirsække. Hvis det fyldes i plastiksække tages det ikke med. 

Miljøbilen indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de 
husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr. 80 20 80 30 eller 
på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen. 

 
 
 

 
Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige 
afhentningstidspunkter, kan du aflevere det på: 
Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Albertslund, med følgende 
åbningstider: 
- Lørdag – onsdag fra kl. 13.00 til kl. 18.00 
- Torsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00. 
Husk dit sygesikringsbevis. Det kræves for at åbne bommen. 
 
Eller 
 
Paul Bergsøes Vej 45, 2600 Glostrup, med følgende åbningstider: 
- Alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00 


