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Forside: 
Antenne fjernes - af Ole Henningsen. 
 

Nærlegepladser – side 3: 
Sandkassedag – Godt gået. 
 

Sommerfest i Lunden – side 3 og 4: 
Sæt kryds i kalenderen den 9. juni. 
 
Generalforsamling – side 3: 
Den 30. maj kl. 19.30. 
 

 

 

 

Bredbåndsnet – side 3. 
Opdatering. 
 

Bestyrelsens opgavefordeling  
– side 5. 
 

T.R. Vinduespolering – side 6: 
Annonce. 
 

Bestil et havebesøg – side 6: 
Havearkitekt fra Agenda Center Albertslund. 
 

Kan én person…. – side 7 
Reducere CO2-udslip? 
 

Bjarne Hansen – side 8: 
Annonce. 
 

Rullestillads – side 8: 
Annonce. 
 

Fiskeklubben ASK Junior – side 9: 
Har du lyst til at lære at fiske? 
 

E. Espersen & Søn A/S – side 9: 
Annonce. 
 

Hallberg Bolig – side 10: 
Annonce. 
 

Serviceudlejning – side 15. 
 

Motionisternes faste sider 
– side 12 og 13. 
 

Klip ud og sæt op – bagsiden: 
Om affaldsafhentning. 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerfor-eningen Røde 
Vejrmølle Park. Bladet 
udkommer 11 gange om året i 
315 eksemplarer og omde-les til 
foreningens 294 medlem-mer. 
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,  
Præstehusene 79 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 

redaktør, P 79 mandag den 4. juni kl. 19.30 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind)  
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NÆRLEGEPLADSER 
 

Efter en gennemgang af legepladserne med bestyrelsens renoveringsforslag i hånden var 
det dejligt at se, at der så mange steder så ud, som om der var gjort en indsats for at gøre 
legepladserne mere sikre.  Bestyrelsen har bestilt Walther Jensen (WJ - vores gartner) til at 
tage sig af de store ting som fuldstændig nedlægning af en legeplads, nedlægning af dårlige 
legeredskaber og bortkørsel af samme. Desuden foretager WJ en reetablering med græs, 
hvor der nedlægges legeredskaber. 
Dette vil ske hurtigst muligt og i løbet maj måned. 
Bestyrelsen vil også i maj måned sørge for, at de tilbageværende gynger opfylder 
konstruktive sikkerhedskrav. 
 
 

SOMMERFEST I LUNDEN 
 

Motionisterne vil igen i år stå for arbejdet med at arrangere en sommerfest for medlemmerne 
den 9. juni kl. 14:00.  Det bliver en festlig dag, hvor vi i Røde Vejrmølle Parken kan møde 
hinanden og skabe kontakter både børn og voksne imellem. Så mød op og vær med til at 
støtte op om de kræfter, der vil blive lagt i arrangementet. 
Der vil desuden i år være lejlighed til at indvi de nye bålhuse i forbindelse med den tændte 
grill og fællesspisning. 
 
 

GENERALFORSAMLING  
 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt den 30 maj med start kl. 19:30.  Det vil som 
sædvanlig ske i Teglmoseskolens festsal.  Bestyrelsen udsender efter sit møde den 8. maj 
den officielle indkaldelse og lægger den derefter på hjemmesiden. 
Husk at forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde (hos 
formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via email på svend@vejrmolle.dk ) 
senest mandag den 21. maj for at komme til behandling på generalforsamlingen, da 
bestyrelsen holder sidste møde før generalforsamlingen den 22. maj. 
 

BREDBÅNDSNETTET 
 
Der har atter været store problemer med telefonerne. Comx har arbejdet intenst med at løse 
dem, og det ser i skrivende stund ud til, at de har fundet i hvert fald nogle af fejlkilderne og 
rettet dem.  
 
TV2 Sport kom i nettet den 11. april og forsvandt igen den 12. Vi fik tilbud om at få den på 
prøve i 30 dage til samme pris som den nedlagte Viasat Sport (6,19 kr/md). Det eneste vi 
skulle gøre var sende en e-mail med bekræftelse på, at vi ville have den i perioden. Det 
gjorde vi, men det viste sig, at der var opgivet en forkert mailadresse, så bekræftelsen kom 
ikke frem til rette vedkommende, med den konsekvens, at vores signal blev lukket og først 
kom igen mandag den 16. Det medførte en del snak med salgskonsulenten, men gav os 
desværre ikke en længere prøveperiode end de 30 dage, som alle andre er blevet tilbudt. Det 
vil sige, der lukkes for den igen den 12. maj. 
 



Fra bestyrelsen 
 

Side 4 af 15 

På generalforsamlingen skal vi tage stilling til, om den skal ind igen. Hvis det bliver vedtaget, 
er den tilbage i nettet den 1. juni. Vi regner med det og har bedt ComX om at opkræve 
tilsvarende mere for "Fri modul" pakken i opkrævningen for juni måned. Den optræder på 
regningen fra ComX som "Betalingskanal" og det opkrævede beløb bliver overført til 
grundejerforeningen, så vi kan betale Viasat og Canal Digital for kanalerne. På ComX' 
regning for juni måned kommer der altså til at stå 86 kr. for betalingskanalerne i stedet for 67 
kr.  
 
Vi har ikke fået den endelige pris på sportskanalen, men regner med, den kommer til at koste 
25 kr/md.  Hvis den bliver stemt ud af nettet på generalforsamlingen, vil det blive reguleret 
ved en senere opkrævning. 
 
Vores kontrakter med Viasat og Canal Digital er baseret på, at der er 229 huse, der ønsker at 
se "Fri modul" pakken. Der er i mellemtiden 3 huse, der har sagt den op igen. 
Grundejerforeningen hæfter imidlertid for de 229 huse, så vi kommer til at mangle betaling fra 
de 3 frafaldne, når næste kvartalsregning forfalder. Der står ikke i kontrakterne noget om, 
hvor hurtigt det enkelte hus kan komme ud af kontrakten. Normalt bliver vi spurgt om antallet 
en gang om året og de efterfølgende regninger bliver reguleret tilsvarende. Vi vil selvfølgelig 
gøre, hvad vi kan, for at gøre bindingsperioden for det enkelte hus så kort som muligt, da vi 
ellers skal "tørre det af på" de huse, der har pakken. 
 

 
 

 
Sommerfest  i  Røde Vejrmølle Park. 

 
Traditionen tro afholdes hvert år sommerfest i lunden. 

 
I år er datoen lørdag d. 9/6 fra kl. 1400 

 
Denne fest er for alle -  store og små. 

Den starter bla. med loppemarked hvor der 
sælges ud af div. ting og sager. 

 
Senere er der underholdning for børn og voksne. 

 
Der er hoppeborg, pølsebod, kaffe- øl- og vinbod. 

 
Kl. ca. 1800 bliver grillen tændt til fælles spisning, hvor man kan købe 

bøffer/pølser m. salat og flutes og hvor vi sammen kan hygge os i den lyse 
og forhåbentlig tørre og lune juniaften. 

 
På gensyn 
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Bestil et havebesøg! � 
 

Få besøg af Agenda Centrets havearkitekt Poul Erik Pedersen. 

 

Besøget varer 1-1  time, og tager udgangspunkt i miljøvenlig havedyrkning. 

 

Du kan få svar på alle slags spørgsmål om haven, lige fra beskæring af træer, 

over havens indretning og valg af planter, til miljørigtig ukrudtsbekæmpelse, med 

meget mere. 

 

Et havebesøg koster 200 kr. 
 

Henvendelse via tlf. 43 62 20 15 eller pedersen@agendacenter.dk. 

Eller pr. brev til: 

Agenda Center Albertslund, 

Kanalens Kvarter 32, 

2620 Albertslund. 
 

 

T. R. Vinduespolering I/S 
 

V/ Thomas Rasmussen 

 

Den lokale vinduespudser har gode priser. 

 

Udvendig vinduespolering i stueplan kun 110,- 

 

Udvendig & Indvendig vinduespolering i stueplan Kun 230,- 

 

1. Sal vinduespolering efter aftale. 

 

 

”Kvaliteten i Top. Prisen i bund” 
 

T. R. Vinduespolering I/S 

Tlf. 22 19 92 72 
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Kan én person virkelig gøre en forskel ved at reducere sit CO2-udslip? 

Svaret på det spørgsmål er kort og godt JA! Klimaforandringerne er et problem, der 

skyldes vores allesammens daglige handlinger. Derfor batter det også noget, når 

enkeltpersoner ændrer adfærd. For som det gode ordsprog siger, ”mange bække små gør 

en stor å”. Hvis vi f.eks. alle reducerer vores CO2-udslip med 1 ton, bliver det til 5 mio. 

ton for hele Danmark. På miljøstyrelsens hjemmeside www.1tonmindre.dk kan du 

beregne dit personlige CO2-udslip og få forslag til hvordan du 

kan nedsætte det med 1 ton. 

I Danmark er vi blandt de helt store syndere, hvad angår CO2-

udledning og drivhuseffekt. Vi er faktisk 10. værst i hele 

verden! I runde tal udleder en dansker gennemsnitlig 10 ton 

CO2 om året. Heraf skyldes godt 6 tons vores personlige 

forbrug af el, varme, transport og varer. Fra varmen kommer 

1,6 tons, fra el 1 tons, fra transport 2,2 tons og fra vareforbrug 

1,5 tons CO2/år. Disse tal varierer alt efter hvilken varmekilde 

man har, om man kører meget i bil og tager på flyrejser osv.  

De 6 tons er som nævnt et gennemsnit. Og det betyder jo i virkeligheden, at rundt regnet 

halvdelen af befolkningen har et udslip, der er mindre end 6 ton. Det kan med andre ord 

sagtens lade sig gøre, at have en helt normal hverdag med et udslip, der er under 6 ton. 

Lad det være en opfordring til dem der ligger over gennemsnittet  

Men hvor meget er 1 ton CO2? 
1 ton ren CO2 fylder godt 500 kubikmeter. Det svarer til en ballon med en diameter på 8 

meter. Problemet er imidlertid, at 1 ton CO2 forurener 3.000 gange så meget, som det 

selv fylder! Det skyldes, at der ikke skal meget CO2 til, før atmosfæren bliver forurenet 

af det. 

I Agenda Centeret har vi igangsat en lang række forskellige aktiviteter for at mindske 

CO2-udslippet. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside www.agendacenter.dk. 

Her kan du f.eks. også se om dit boligområde er med i ”Klima-Udfordringen”, som er en 

dyst mellem boligområder, om at reducere CO2-udslippet mest. Du kan også få gode 

råd, følge med i hvad der sker i kalenderen og ikke mindst afgive dit eget klimaløfte (se 

boks), så også du kan være en del af løsningen. 

Med venlig hilsen, Agenda Center Albertslund 

 

Afgiv Klimaløftet på www.agendacenter.dk:  
"Jeg lover at gøre en eller flere af følgende ting: 

- Skifte til lavenergipærer 

- Slukke for standby forbruget 

- Skrue ned for varmen 

- Køre mindre i bil og mere kollektivt, cykle og gå 

- Rejse mindre med fly og mere med tog  

- Tage hensyn til energiforbruget i mine indkøb 

- Klikke mig ind på Miljøstyrelsens CO2-beregner www.1tonmindre.dk og se min personlige 

CO2-udledning”. 
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Din lokale tømrer tilbyder 
alt tømrer- og snedkerarbejde som udføres hurtigt og professionelt 

• Reparation og vedligeholdelse af enhver art 
• Nye vinduer og Døre 

Kernetræ eller træ/aluminium 
• Forsikringsskader af enhver art 
• Køkkenmontering og skillevægge 
• Stor erfaring med overdækning og udhus/tilbygning 

 
Faste tilbudspriser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle 

Parken 
 

Stor erfaring i netop Røde Vejrmølle Parkens huse 
 

Ring 40 10 60 63 eller 43 96 60 63 for at få et uforpligtende tilbud 
Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
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Fiskeklubben ASK Junior 
 
er nu igen kommet ud i naturen. Vi fisker ved de lokale søer, støber blink, 
laver vores egne spindere og hygger os med gode fiskehistorier og lærer lidt 
teori om fiskeriet.  
 
Vi har et tæt samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og Fiske-
skolen, hvor vi er med til at arrangere ture og events for børn og unge. 
 

Har du lyst til mere info, så se på hjemmesiden www.fiskenask.dk  
 
Vi fisker hver anden onsdag. Se næste arrangement på hjemmesiden. Her 
finder du også de nødvendige kontaktpersoner. Vi ses. 
 

Hilsen ASK Junior 

 

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. 

 

9.250 kr. 
inklusiv moms 

 
- a lt i elarbejder – 

Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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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,  
• 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 samværd. 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 
 
 
 
 
 

Arrangementer i RVPMK 2007 Dato: Mødested: 

Cykelskovtur på Vestegnen Søndag d.     3/6 kl. 10.00 Væremøllen 

Sommerfest møde Onsdag d.     6/6 kl. 12.00 Væremøllen 

Sommerfest m/grill og spisning Lørdag  d.     9/6 kl. 14.00 Lunden 

Skt. Hans Fest med grill og bål Lørdag  d.   23/6 kl. 18.00 Lunden 

Årsfest  Lørdag  d.   18/8 kl. 18.00 Lunden 

Juleturnering - badminton Lørdag  d. 15/12 kl. 09.30 Egelundskolen 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

 

Uge 20 
15. – 16. 
maj 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og 
andet køkkenaffald. 

Uge 21 
22. – 23. 
maj 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og 
andet køkkenaffald. 

Uge 22 
29. – 30. 
maj 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, 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. 

Fredag den 1. juni afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 23 
5. – 6. juni 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parke-
ringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og 
andet køkkenaffald.  

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 hus-
stande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr. 43 64 87 13. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vær med til at holde vores område ryddeligt og ordentligt, så: 
 

VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD INDTIL 
TIDLIGST AFTENEN FØR AFHENTNING. 

Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige afhentningstidspunkter, kan 
du aflevere det på: 
 
Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Alberslund, 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 


