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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
normalt 11 gange om året i 295 
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 redaktionsmødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 26 82 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk 
 

Næste redaktionsmøde afholdes hos  
den faste redaktør, P 79  

mandag den 6. OKTOBER kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk


 

Fra Bestyrelsen 

 
3 

 
 

BESTYRELSE: 

Formand Svend Nielsen H 6 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com 

Kasserer Lona Skjørbæk P 79 43 63 02 25 lona@vejrmolle.dk 

 Thomas H 12   

 Helle Bennedsen P 81 43 96 43 44 bennedsenhelle@gmail.com 

 Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 simonsen@ruc.dk 

Sekretær Christian Halkjær H 82 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com 

 Steen Tystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

OPGAVEFORDELING 
Dansk  
Kabel-TV 

Ole Henningsen 
P 67, Tlf. 43 45 29 33 

Fællesarealer 
Snerydning 

Steen 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper 

Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Helle 

SALG OG UDLÅN 

Svend 
Nielsen 

H6 
43 43 11 53 

Komplette tegninger af husene med godkendte til- 
og ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr. 
tegning. 

Jesper 
Simonsen 

D26 
20 44 03 38 

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, 
græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal over 
trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. 
Leje 50 kr. for de første 3 dage (inkl. en pakke træflis 
til rygning) Derefter 50 kr. pr. dag. Skal afleveres i 
rengjort stand, ellers intet depositum retur. 

Gertrud 
Nielsen 

H120 
43 96 44 74 

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er gratis. 
Filtre til udsugningsanlæg, 10 kr. pr stk., 3 stk. for 20 
kr. Messing-omløbere til fjernvarmestophaner, 
komplet sæt med 3 omløbere, O-ringe og trykskiver, 
100 kr.. Slutblik til 1. sals vinduers lukning, monteres 
i karm, 15 kr.  Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr. sæt 
dækkende stue-plansvinduer og døre. Tilhørende en-
vejs skruer 20 kr. 

Peter 
Vedtofte 

D11 
43 63 71 63 

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.  Leje 20 
kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag.  Kan 
forudbestilles mod erlæggelse af depositum 

Ole 
Henningsen 

P67 
43 45 29 33 

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt 
op til taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige 
ved P 67.  Strømforsyning til Calisto-boxen fås 
hos Ole i P67.  Wattmeter/watttimemåler udlånes. 

Helle 
Bennedsen 
 

P81 
43 96 43 44 

METABO pneumatisk borehammer udlejes. 
Depositum 100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, 
derefter 20 kr. pr dag. Boremaskinen kan ikke 
forudbestilles. 

Birgit Birkbak 
P47 
43 96 04 09 

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.  Leje 
20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:lona@vejrmolle.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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Affaldsbunker ved Stensmose- og Herstedøstervej 
 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående fra Materialegården. Bestyrelsen har forklaret, at 
alle i Røde Vejrmølle Parken burde vide, at affald kun afhentes fra vores P-Pladser. ’Brevet’ 
er derfor en opfordring til at hjælpe, så kommunens ’Grønne sjak’ ikke skal bebrejdes, at der 
ligger affald ved vores kommuneveje. Hvis I syntes, det er rimeligt at anvende 
kommunevejenes facade til kortvarig mellemstation, inden I bringer affaldet til 
genbrugspladsen, skal det derfor fjernes samme dag. 
 

Kære Røde Vejrmølle 
 
Vi har nu i længere tid kunnet konstatere, at der alt for tit og alt for længe, henligger 
bunker af blandet affald på rabatter og fortove på hhv Stensmosevej og 
Herstedøstervej. 
 
Vi ønsker derfor at henlede opmærksomheden på den aftale grundejerforeningerne 
har med affaldsentreprenøren: 
 
§ 23.3 Affald omfattet af storskraldsordningen hentes ved den enkelte husstand. I 
forbindelse med indsamlingen stilles affaldet ved vejskel senest kl. 7 på 
afhentningsdagen, dog tidligst et døgn forinden.  

 

Svar til Fin Hansen og Eli Diamant 
 
Revisionsprotokollatet er et internt dokument mellem revisor og bestyrelsen. Det er et 
dokument, hvor revisor kan rådgive bestyrelsen om emner i relation til 
regnskabsaflæggelsen. Skulle bestyrelsen uden grund undlade at følge revisors 
forslag/anvisninger, vil det sidenhen blive en revisionskommentar i et regnskab, der 
forelægges generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen har ikke givet tilsagn om, at revisionsprotokollatet kunne gives til medlemmerne, 
kun at bestyrelsen selvfølgelig var i besiddelse af samme. 
 
Bestyrelsen mener, at alle spørgsmål på generalforsamlingen til bestyrelsen blev besvaret. 
 
Henlæggelserne til vedligeholdelsesmæssige totalløsninger er adskilt fra øvrige 
henlæggelser jf. de af generalforsamlingen godkendte regnskaber for de år henlæggelserne 
har været opkrævet. Henlæggelser for årene 2008 – 2014 udgør ifølge regnskabet kr. 
1.176.000,00 nøjagtigt svarende til det opkrævede henlæggelsesbeløb. 
 
Vedrørende Fin og Elis øvrige kommentarer henviser bestyrelsen til at samtlige regnskaber 
er godkendt af generalforsamlingen de relevante år. 
 
Dele af de hensatte midler blev netop vedtaget på generalforsamlingen 2014 anvendt til køb 
af Klub Albert med en efterfølgende opkrævning over en 20 års periode, der skulle sikre, at 
grundejerforeningen kan vedblive at være et attraktivt sted for både nuværende medlemmer 
og de nye medlemmer, vi alle håber at kunne tiltrække til en fornuftigt huspris, når/hvis vi skal 
sælge vores hus i Røde Vejrmølle Park. 
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Bestyrelsen er fortørnet over Fin og Elis antydninger om, at bestyrelsen skulle have noget at 
skjule for medlemmerne. Hvis dette er en generel holdning blandt medlemmerne må disse 
medlemmer initiere, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det 
formål at vælge en ny bestyrelse. 
 
Vores hjemmeside indeholder den information, der blev vist på generalforsamlingen sammen 
med diverse billeder. 
 

Borde/Bænke i Lunden 
 
Bestyrelsen har forsøgsvis igen låst lænkerne op så borde/bænke igen er til frit brug. Skulle 
det skabe problemer vil vi låse dem sammen igen og vi vil gøre det samme igen ved starten 
af de lyse aftner til næste år.  
 

Campingvogne og påhængsvogne på parkeringspladser 
 
Vi kommer lige igen i år med følgende: Nu er feriesæsonen ved at være forbi, og der er ingen 
undskyldninger for at parkere campingvogne på vores P-pladser. Dette gælder også for 
campletter og almindelige trailere. Vi kan anbefale, at de er flyttet inden udgang af september 
- i år , hvorefter vi vil bede nærpolitiet om at tage affære. 
 
Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores vedtægt ikke tilladt, at have 
nogen form for ”tilhænger” parkeret på vores P-pladser ej heller i carportene – de er kun til 
indregistrerede motorkøretøjer. 
 

Ønsker for udskiftning af fliser og beskæring. 
 

Område Husnr Fliser ønsker 

D 36 
Udbedring af vores fortov Degnehusene 36: 5 stk. flækkede fliser til 
udskiftning og opretning af andre nedsunkne fliser. 

D 51 
Vi ønsker kraftig beskæring og udtynding ( selvsået hyld) på volden 
bag D49 og D51.  

H 54 Humlehusene 54 8 fliser 

H 64 
Række 66-56 i Humlehusene. Der er ved gennemgang af rækkens 
fliser, konstateret at 30 fliser er beskadiget.  

H 100 
Vi har beskadigede fliser ud for vores hus til udbedring i efteråret + evt 
hele rækken. 

H 102 
Frostskadede fliser, 3 stk, samt et par knækkede fliser udskiftes på 
fortovet ud for H 102 

H 110 

4 stk. knækkede fliser. 
2. 14 stk. forvitrede fliser. 
3. 21 stk. nedsunkne fliser op til kantsten. 
4. Andre fliser er ude af niveau , der især besværliggør snerydning. 

P 3 
Meget stort kirsebærtræ lige uden bag min hæk ud mod fællessti. 
Træets rod er nu så stor, at den "vælter" fliserne, så de løsnes og er 
farlige at gå på. 

P 5 
Angående sti for enden af Præstehusene 1-13. Der ligger en enkel 
flise og vipper. Der er meget tilgroet fra buske som står på fælles 
areal. 
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P 44 
Udskiftning af defekte fliser ved Præstehusene 44.  
Det er værst og mest irriterende lige ved indgangen. Hvor det så også 
er til størst gene for post og renovation. 

P 50 
Der er flere knækkede hullede filser ud for P50 på indgangssiden, der 
samler sig vand flere steder. 

P 112 
En god håndfuld fliser er hårdt medtaget (knækkede) på fortorvet ud til 
P-pladsen foran Præstehusene 112. 

P 122 
Genopretning af fliserrækken ud for P 122. To af fliserne er knækkede 
og på to er henholdsvis et hjørne og en kant gået i stykker. 

P 128 
Fliser ud for haven ved P 129 mod stikvejen er sunket og nærmest 
‘livstruende’  

  Beskæring ønsker 

D 13 

Vi vil gerne have beskåret de 2 træer der står på gangarealet ved D 
11, de er ved at gro ind i lysstanderen og dækker for lyset 
Samtidig ville det være dejligt, at beplantningen foran vores 
parkeringspladserne bliver nedlagt, de ridser vores biler og agern 
falder ligeledes ned på dem, med bugler til følge (hvem betaler disse) 
samtidig med at de går igennem brædderne til vores carporte.  

D 45 

Fældet det træ, som står for enden af vores have på friarealet ved 
D55. 
Endvidere ønsker vi de to kiresbærtræer der står ved vores have 
beskåret i toppen da de efterhåden tager al sol i vores have det meste 
af året. 

D 59 

Vi har et spørgsmål vedr. høje træer samt grene, der går ind over 
vores grund. 
De 2 træer der står ud mod stien får bare lov at gro, de bliver ikke 
klippet til, dvs at der nu stikker mange grene ind over vores grund, 
derfor ønskes disse klippet til ?? 
2 store træer for enden af haven ønskes beskåret/fældet.  
De store grantræer for enden af næste hus, de er unødvendigt høje 
Især for vores vedkommende. 
Er det ikke muligt, at få disse skåret gevaldigt ned, så det er kønne 
små træer der ikke generer beboerne ? 
Jeg har skrevet før om dette, men fik så buske under træer skåret 
væk, men det var jo ikke dem der genererede mest 

D 72 

Vi ønsker en beskæring af syrenerne udenfor vores baghave, ud til 
parkeringspladsen og D72. 
Der er flere der er gået ud og de er meget høje. Endvidere giver det 
ikke vores hæk gode odds. 

H 6 
Vil gerne have tyndet ud i buskadset mod Trippendalsstien, det 
ødelægger hendes hæk. 

H 102 

Udgået syrentræ øst for H 102 mod Tværstien fjernes. Vi ser gerne at 
der plantes et nyt. 
Fyrretræ øst for H 102 ved Tværstien bag H 104 fældes. 
Træ ud for det syd-østlige hjørne af H 102 ud mod Tværstien 
beskæres i højden. Dette er et smukt træ, som vi gerne ser bevaret, 
og foreslår derfor, at det udtyndes, kombineret med beskæring i 
højden. 
 Volden syd for vor have samt træerne i Lunden. Det der en gang 
fremstod som et meget højt og smukt solitaire træ er nu blevet til en 
massiv grøn mur, bestående af mange træer i stor højde. Dette giver 
skygge i vores have en meget stor del af dagen, specielt når vi er 
uden for højsommeren. Vi foreslår, at der tyndes ud i disse træer, 
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samt at der laves en mere langsigtet plan for beskæring samt 
genplantning af dette område.    

H 110 

1. Kraftig beskæring af syrener på østsiden.  
2. fjernelse af "vilde" buske mod syd ved birketræet. 
3. Beskæring af syrener omkring birketræet, så birkekviste frit kan 
duve for vinden. 
Carporte nr. 16-21.: (ejer af nr. 25) 
1. Ildtorn buske beskæres så der bliver en fri "sti" op mod den nordlige 
carport væg, der gør det muligt at rense tagrender. (jeg er villig til at 
rense, og har gjort det med besvær sidste år!). 

P 3 

 Endvidere er grundejerforeningens hæk, som står lige under træet, 
en stor gene, da den ikke bliver klippet i løbet af foråret og sommeren. 
Det er til tider svært at manøvrere på ujævn sti, der blokeres af 
vildtvoksende hæk. 
Så mit ønske er, at både hæk og træ fjernes, og at der kommer ny 
beplantning. 

P 28 

Ud mod Herstedøstervej, udfor nr.28 Et meget højt træ højt og det 
skygger for solen. I august smider det så blommerne, som så ligger og 
rådner på græsset og fliserne, ikke særligt kønt. Der er også en del 
døde træer og grene på hele det grønne vildnis fra Stensmosevej og 
et stykke af vejen langs Herstedøstervej. 
Udfor haven en smuk Syren, dog en stor død gren. Området trænger 
til at gåes efter. Sådan er det jo, når det ikke bliver passet. 

P 123 

De to træer for enden af vores hus (Præstehusene 123), ønskes 
fældet og eventuelt nye plantet. De er meget 
store, slår ind på vore endevæg og yderligere beskæring, hvor man 
nærmest 
fjerner siden ind mod huset, ser mere fjollet ud end kønt. 
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I Love Albertslund dag  

Søndag den 5. oktober 2014 gentager vi successen fra sidste år og afholder I 

Love Albertslund dag. 

Her inviteres du og alle andre albertslundere til at være med til at forskønne 

byen. 

Vi har arrangeret det sådan, at man om formiddagen forskønner i og omkring sit 

eget boligområde. Det kan gøres ved at samle affald, plante blomster, fjerne 

ukrudt, beskære træer, feje, male, reparere, eller hvad man i det enkelte 

boligområde synes, der trænger til at blive gjort. 

Kl. 13 mødes alle, der har været med, på Birkelundgård, hvor vi inviterer på 

underholdning, mad, drikke og udfordrende konkurrencer :o) 

 

 

 

Sidste år deltog mere end 160 beboere fra 14 forskellige boligområder. 

Bor du i et område, hvor der ikke bliver lavet en fælles indsats, er du alligevel meget 

velkommen til at deltage på egen hånd – eller endnu bedre, prøve at samle en gruppe, 
der vil være med. 
Du kan enten tilmelde dig/jer på tlf. 43 62 20 15, på mail:  
landon@agendacenter.dk, eller i Agendacentret, Kanalens Kvarter 32. 
 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

mailto:landon@agendacenter.dk
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Køkken renoveret tilbage til det originale RVP køkken 
 
Tak til alle de venlige naboer, som lod os se deres originale arkitekttegnede køkkener som 
RVP oprindeligt blev bygget med (jf. notits i RVP-bladet, juni). Nu har vi her i løbet af 
sommeren renoveret vores køkken tilbage til den originale stand - og det er blevet rigtig flot. 
 
Hvis du har lyst til at komme og se det, holder vi åbent hus, kaffe og køkken-snak søndag 
den 21. september kl. 15-16. 
 
Hilsen Jesper og Kris, D26 
 
 

Kære alle i bebyggelsen. 
 
Til vores store ærgrelse drager vores ene kat på tyvetogt om natten og stjæler alt hvad han 
kommer i nærheden af, havehandsker, kasketter og børnetøj mm.  
 
Vi beholder ham derfor indendørs om natten………hvis han altså er hjemme om aftenen, så 
vi kan sikre os dette. 
 
Derfor er I alle velkommen til at komme forbi hvis I mister noget, idet vi lægger tingene i en 
pose i forhaven under vores overdækning. Gå frit ind og dyk ned i posen .  
 
Hvis I skriver adressen i jeres havehandsker, skal vi nok selv returnere det til ejer. 
 
Det skal dog siges, at det ikke er ualmindeligt for katte at stjæle og vi kan derfor ikke kan 
garantere at jeres ting ligger hos os, da der er masser af katte i området. 
 
Vi beklager selvfølgelig og håber på jeres forståelse. 
 
Med venlig hilsen familien i P99  
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Oprydning i RVP 

Den 21.8. kom vi ud på parkeringspladsen, hvor gartnerens folk var ved at rydde ud i 
midterrabatten på parkeringspladsen. Det var ikke ret meget der blev klippet ned! Der står 
både eg, liguster, hybenroser m.m.m. Det var kun toppen af de forskellige planter, der blev 
skåret af. 
 
Den 22.8. gik vi så i gang med et meget lille stykke for at se, hvordan det kunne se ud, når 
det kun var ildtornen, som er sat for mange år siden, der stod tilbage. Vi tog følgende 
billeder: 
 

 
                                         FØR                                        EFTER 
 
Vi synes, at vi betaler for at få renset ud i bedene. Der er ingen der siger, at det skal ske 
hvert år, men en gennemgribende omgang f.eks. hvert 3. eller 5. år, ville måske kunne holde 
alt andet end ildtornen væk. 
 
Nogen vil måske synes, at det er meget pænt med alt det grønne, men hvad sker der, når de 
selvsåede egetræer bliver store? 
 

 
 
 

Venlig hilsen, Lilan og Ole Lassen, D40 
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Renovation 2014 

Degne- og Præstehusene Humlehusene 

Glas & papir 

onsdage 
Ulige uger 

Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 

onsdage 
Lige uger 

Fra marts - november 

Haveaffald 

tirsdage 

Lige uger 
Fra marts - 

november 

Storskrald onsdage: 
29 jan, 26 feb, 26 mar, 30 apr, 
28 maj, 25 jun, 30 jul, 27 aug,  
24 sep, 29 okt, 26 nov, 31 dec. 

 

Storskrald tirsdage: 
28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr,  
27 maj, 24 jun, 29 jul, 26 aug,  
30 sep, 28 okt, 25 nov, 30 dec. 

  

Pap og småt metal 

onsdage: 
22  jan, 19  feb, 19 mar, 16 apr, 
21  maj, 18 jun, 16 jul, 20 aug,  
17 sep, 22 okt, 19 nov, 17 dec. 

 

Pap og småt metal  

tirsdage: 
21 jan, 18 feb, 18 mar, 15 apr,  
20 maj,17 jun, 15 jul, 19 aug, 
16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec. 

 

Genbrugsstationen 
Åben Alle dage kl. 10.00 – 17.00 

(Undtagen 24-26/12 og 31/12-1/1) 

Farligt affald og småt elektronik 
(Miljøboksordningen) 
Den 1. fredag i hver måned 

(husk at ringe på 80 20 80 30 onsdag inden afhentning) 
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HER KUNNE DIT INDLÆG HAVE VÆRET  
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Sensommer uden stik og uden gift 

Det milde sommervejr giver mange steder problemer med hvepse, der vil med til 

frokostbordet eller ødelægger skovturen. Det kan være fristende at finde giften frem – 

men der findes andre udveje. Med lidt forebyggelse og en hvepsefælde kan resten af 

sommeren blive både hvepse- og giftfri. 

Finder du et hvepseboet så beskyt dig selv med f.eks. regntøj, kom så en pose/sæk om 

boet, knæk det af og ned i posen med et hurtigt snuptag. Det er bedst sen aften, når de 

sover. Kom posen i fryseren et par dage eller drukn dem i regnvandstønden.  

Har hvepsene udset sig et særligt hjørne eller hulrum til at bygge bo, er det meget 

sandsynligt, at de vil vende tilbage til samme sted år efter år. Finder du først 

hvepseboet sidst på efteråret, er det ikke nødvendigt at ødelægge det, da hvepsene 

alligevel snart vil dø. Hvis det er muligt, kan du i stedet vente og spærre stedet af, når 

hvepseboet er dødt, så der ikke kommer et nyt hvepsebo næste år. Spærrer du vejen til 

hvepseboet før hvepsene er døde, bliver de aggressive, og de finder som regel alligevel 

en anden vej ind. 

Du kan også tage toppen af hvepseplagen ved at lave en hvepsefælde, der tiltrækker og 

fanger hvepsene. Sådan gør du: 

 Skær toppen af en stor sodavandsflaske.  

 Læg madding i bunden af flasken. Sidst på sommeren 

skal det være noget sødt som saft, sukker, syltetøj eller 

en bananskræl. Først på sommeren kan du også prøve 

med kød. 

 Hæld lidt vand i bunden sammen med et par dråber 

opvaskemiddel. Opvaskemidlet bryder vandets 

overfladespænding, så hvepsene drukner hurtigere. 

 Sæt toppen af flasken omvendt på, så flaskehalsen 

danner en tragt, der fører ned til maddingen. 

 Maddingen vil lokke hvepsene ned i fælden, hvor de 

drukner, fordi de ikke kan finde ud igen. Tøm flasken og 

indsæt frisk madding efter behov. 

Du kan læse mere om bekæmpelse af hvepse og andre skadedyr på Miljøstyrelsens 

hjemmeside: www.bekæmp.dk 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

http://www.bekæmp.dk/
http://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 theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  

 35 hvide stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
Medlemmer af motionistforeningen  kr.100,- 
Andre grundejerforeningsmedlemmer  kr.200.- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D 18 Telf. 43 96 98 60 
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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 thermo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

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

2. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

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

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

6. Forsikringsskader af enhver art 
7. Skillevægge og lofter 
8. 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 

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bhbyg.dk
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmelding: Bemærkning: 

Guidet tur til 
Roskilde 
Domkirke og 
Kloster 

Lørdag 20. 
september 

08:45 Væremøllen 
Til formand 
senest 13. 
september 

Der vil være fælles 
transport til Glostrup 
St. 

Svampetur 
Søndag 28. 
september 

13:00 
P-plads ved 
vikinge-
landsbyen 

Ikke 
nødvendigt 

Arrangør:  
Danmarks 
Naturfredningsforening. 

Kontaktperson for turen er Finn Skjørbæk, som selv deltager.  
Medbring gerne en kurv til de indsamlede svampe samt en lille kniv. 

Ørne- og 
slotstur til 
Skåne 

Lørdag  
4. oktober 

08:00 
Sjælør 
Stationsplads 

Til kasserer 
senest 12. 
september 

Prisen er 375 kr. pr. 
person 

Arrangør er Danmarks Naturfredningsforening. Lokal kontaktperson er Finn Skjørbæk, som 
selv deltager. Dagen afsluttes med besøg i skånsk kaffestue. Husk madpakke og fornuftig 
påklædning. Hjemkomst ca. kl. 18:00. 

Arken 
Fredag 7. 
november 

10:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 31. 
oktober 

Der vil være 
fællestransport til 
museet. 

Arken har en udstilling med malerier af MICHAEL ANCHER - P.S. KRØYER under temaet: 
Venner og rivaler  

 
 
 

 
Indmeldelses-blanket 

Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2014 betales med: 
(indsættes på reg. nr: 4434 Konto: 3141364790 med navn som tekst) Kr. 100,00 

                    (Sæt kryds/tilføj) 

 
 
 
Ønsker til aktiviteter: 

Film: Opera: Teater: 

Udstillinger: Koncerter: Byvandringer: 

Temarejser: Andet: Andet: 

Afleveres hos kasserer, Finn Skjørbæk i Præstehusene 79 
 

Du kan se alt om foreningen på: http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html 

http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html
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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 skal her være 
18 år gamle. 
 

  OBS: Nu er det lykkedes at stable et hold på benene igen. Kontakt Henrik H 84 

Badminton:  
I perioden 1-9 til 30-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om lørdagen 
fra 8:00 til 16:00.  
 
Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 
Petanque: Hver søndag kl. 11.00 er der folk, der spiller Petanque på baneni 
Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af sommeren drager vi ud i det blå 
medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt 
samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret.Tilmelding vil 
være påkrævet, da turens længde tilpasses hvis mindre børn deltager. 
 
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. 14.00 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! 
 
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 på konto reg. 1551 -1659367. Indmeldelse 
kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  
Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
Kasserer :  Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
  E-mail: jesper.krogh@cloetta.dk 
 
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 : Henrik Sørensen H   84 Telf. 40 29 75 85 
   E-mail: mhs@gpmaler.dk 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

Petanque : Bjarne B. Hansen D   97 Telf. 51 23 34 97 
   E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesper.krogh@cloetta.dk
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:mhs@gpmaler.dk
mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:aogb.blok@comxnet.dk
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KENDER DU ÉN, SOM KUNNE HAVE LYST TIL AT FÅ SIN 

ANNONCE I VORES MEDLEMSBLAD



Albertslund’s bedste 

mæglerteam!  

                 

              
 

Fordi det ikke er lige meget, 
hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 

Bytorvet 31, 2620 Albertslund 
Tlf.: 43 64 20 00 email: 256@edc.dk 


