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Forside: 
Lunden - af Ole Henningsen. 
 

Fra bestyrelsen – side 3. 
 

Bredbåndsnet – side 4. 
Orientering fra møde med ComX. 
 

Bestyrelsens opgavefordeling  
– side 5. 
 

T.R. Vinduespolering – side 6: 
Annonce. 
 

 
 
Børnepasning – side 6 
Annonce 
 

Diskussionsforum på hjemmesiden 
– side 6. 
 

Dræbersnegle – side 7: 
Indlæg / opfordring. 
 

Bjarne Hansen – side 8: 
Annonce. 
 

Foreningens vedtægter - side 9: 
Åbent brev til borgmesteren fra Ib Andersen. 
 

Rullestillads – side 10: 
Annonce. 
 

E. Espersen & Søn A/S – side 10: 
Annonce. 
 

Skidtet forsvinder ikke…. – side 11 
Fra Agendacenter 
 

Hallberg Bolig – side 12: 
Annonce. 
 

El: Underlig og uundværlig  
– side 13. 
Fra Agendacenter 
 

Nyt fra brugergruppen – side 14. 
 

Serviceudlejning – side 15. 
 

Motionisternes faste sider 
– side 16 og 1. 
 

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 3. september  
kl. 19.30 
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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 

Det har vel været den vådeste sommer vi kan huske, men vi har dog ikke haft 
oversvømmelser.  Græsplænerne ser fine grønne ud og alt gror i haverne. 
 
 

SOMMERFESTEN 
 

Årets sommerfest fik et fantastisk vejr foræret og de nye huse fik en rigtig god debut.  
Opstillingen af ”festpladsen” passede godt til at indramme området som en art ”landsby”.. 
 
Mange tak til arrangører og deltagere, der gjorde sommerfesten til en god oplevelse. 
 
 

ANTENNEPLADSEN 
 

Bestyrelsen har indgået aftale med et firma, der rydder arealet og planer grunden, så vores 
gartner kan komme i gang med at gøre arealet præsentabelt. 
 
Det forventes at rydningen sker i uge 32. Bestyrelsen vil så invitere de omkringboende til et 
endeligt beslutningsmøde om beplantningen, med udgangspunkt i det forslag der blev 
udarbejdet sidste år. 
 
 

1. ÅRSGENNEMGANG MED COMX 
 

Gennemgangen er foreløbig planlagt til at skulle foregå den 16. august.  Hvis I har nogle 
kommentarer, som I gerne vil have, at vi tager med til denne gennemgang vedr. vores 
fællesarealer eller afslutningen på jeres eget areal, så send venligst en mail til Ole 
Henningsen, olehen@vejrmolle.dk eller til Svend T. Nielsen, svend@vejrmolle.dk så vi har det 
senest den 15. august. 
 
 

LEGEPLADSER 
 

Der er bestilt gynger til de legepladser, hvor vi tidligere på året måtte nedtage gynger pga. 
sikkerhedsforhold plus ved D9 – 15.  Der bliver opstillet to gynger af edderkop / fuglerede 
typen og to med almindelige gynger. 
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BREDBÅNDSNETTET 
 
TV2 Sport 
Generalforsamlingen besluttede, at TV2 Sport skal forblive i "Fri modul" pakken, og vi har 
allerede fået bekræftelse fra Viasat, at det er registreret og at en kontrakt er på vej til os. 
Samtidig har vi fået en aftale om, at vi forud for hver betaling kan indberette det aktuelle antal 
huse, der abonnerer på Viasat kanalerne. Da fakturaerne fra Viasat kommer for et kvartal ad 
gangen, betyder det, at det enkelte hus højst kommer til at betale for 3 måneder, efter at 
have opsagt pakken.  
 
ComX orientering om telefoner 
Onsdag den 16. maj holdt ComX et orienteringsmøde for de bolig- og grundejerforeninger, 
der er tilsluttet deres net. Det var et spændende møde, hvor Finn Helmer undskyldte de 
problemer, vi har haft med telefonerne og lovede, at ComX vil løse dem alle. Både de 
generelle og dem, der kun rammer en enkelt tilslutning. Her kom en opfordring til, at melde 
alle fejl til kundeservice, helst med angivelser af, hvornår den er forekommet, så fejlretterne 
har større mulighed for at indkredse fejlen. 
 
ComX orientering generelt 
Finn Helmer kom også ind på ComX økonomi. Han satte penge i ComX i slutningen af 2005 
og satte sig som formand for bestyrelsen, hvor han i løbet af året kunne se, at pengene 
fossede ud af ComX kasse. Mine penge, det må jeg gøre noget ved, sagde han til sig selv, 
fyrede direktøren og satte sig i direktørstolen i november 2006.  Derefter er fulgt en intern 
omvæltning og reorganisering, som blandt andet har givet sig udslag i mindre ventetider på 
telefonerne i kundeservice og målrettet indsats mod alle fejl, både dem, der rammer en 
enkelt kunde og dem, der rammer en større eller mindre del af nettet. Målet er at yde den 
bedste service og have færrest fejl.   
 
IPTV 
Derudover annoncerede Finn Helmer, at ComX vil introducere digital TV også kaldet IPTV 
med en obligatorisk grundpakke til 69 kr./md., som kan suppleres med andre pakker af 
forskelligt indhold. Grundpakken indeholder nogenlunde de samme kanaler, som vi i forvejen 
har i den analoge "Basis pakke", så det er indtil videre ikke særlig interessant for os. Mere 
interessant er det, at det giver mulighed for at se "Pay per view" tv og at leje videofilm direkte 
fra nettet. Uanset hvad man vælger, skal man have en set top boks, som enten kan købes for 
1999 kr. eller lejes for 39 kr./md. og et oprettelsesgebyr på 485 kr.  For god ordens skyld skal 
det understreges, at det ikke er nødvendigt at abonnere på nogen IPTV pakke for at modtage 
"Pay per view" eller leje videofilm. Minimum leje af set top boksen er 6 måneder. Set top 
boksen tilsluttes den udgang i Callisto boksen, der er markeret IPTV, og forbindes til 
fjernsynet med et scart stik. Det kommer ikke til at influere på internetdelen af nettet. 
 
Afslutning 
Se mere både om Finn Helmers orientering på mødet og om den digitale tv mulighed på 
ComX hjemmeside www.comx.dk. 
 
Til slut opfordrer vi til, at alle telefonfejl bliver meldt til ComX med kopi til Ole og Svend, så vi 
kan følge med i, hvordan kvaliteten udvikler sig. Skriv også husnummeret på fejlmeldingen, 
det gør det lettere for os at holde rede på, hvor det er galt. 
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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 

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  
  

Børnepasning. 
 

Jeg hedder Josefine Olavius Grøn. 
Jeg er en pige på 12  år, som gerne vil tilbyde min arbejdskraft. Jeg kan evt. hente 
jeres barn/børn fra børnehave og passe dem til I kommer hjem. Hvis I skal til møde, 
eller andet en aften, kan jeg komme og putte og passe. Jeg har selv to små 
søskende, som jeg har passet mange gange.  
Jeg skal have 50 kroner i timen, og det kan både være dag eller aften. 
Jeg bor i Præstehusene 120 
Hvis I vil kontakte mig, så er mit  
hjemmenummer: 43 42 74 48 
Mobil: 27 58 78 57 
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DRÆBERSNEGLENE BREDER SIG NU I RVP 
  

Den fugtige sommer har rigtigt fået gang i alle former for snegle, og desværre hører 
dræbersneglen til i udbredelsen, idet den også spiser de mere fredelige snegle. 
Dræbersneglen er brun, og den varierer i størrelse. Hvis den føler sig truet, ruller den sig 
sammen og bliver kugleformet. Den findes desværre i store mængder i RVP, og dens 
"hovedkvarter" er p.t. skrænterne omkring LUNDEN. 
Den invaderer haverne og grovæder blomsterbede, jordbærplanter, ærtebede, persille, 
purløg og mange andre lavtvoksende planter. Det påstås også, at dræbersneglene æder 
kartofler, der som bekendt gror under jorden. 
En dræbersnegl er hermafrodit, men til trods herfor lægger den ca. 400 æg, der så vidt jeg 
ved bliver til babysnegle i august/september. 
I området omkring LUNDEN vrimler det med dem om aftenen, hvis det har været regnvejr. 
De kryber helt ud på parkeringspladsen, men der ligger også masser i græsset langs med 
parkeringsarealet. 
På den modsatte side af LUNDEN er græskanten langs med Trippendalsstien også fyldt 
med dem. Der er derimod ikke så mange synlige inde i LUNDEN - næsten kun ovre i 
hjørnet ved bænkene. 
Efter regnvejr har jeg om aftenen, når solen er forsvundet, gået rundt om LUNDEN, og i 
løbet af et kvarter har jeg med min spade hakket 125 - 200 dræbersnegle midt over. Men  
denne metode er gal, for dræbersnegle er kanibaler, og deres artsfæller æder de 
overhakkede, således at der ikke er noget spor af dem næste formiddag. Ind imellem gør 
skaderne sig også nyttige og spiser nogle af ligene. 
Men at fabrikere føde af døde dræbersnegle til levende dræbersnegle er galt, og hjælper 
kun på, at disse snegle får føde og overlever længere. 
Så forsøgte jeg med salt, som jeg strøede på sneglene. 
De døde ikke med det samme, og næste formiddag var ligene som regel væk. Det lignede 
nærmest dyrplageri! 
At trampe på dem er ækelt - nærmest gummiagtigt, og den første skadestuepatient med en 
forstuvet håndled er blevet registreret. Hun gled i en dræbersnegl!!!! 
Haver med dræbersnegle er som regel dem, der ligger i nærheden af LUNDEN, men der er 
også undtagelser.  I de haver, der ligger i nærheden af søen ved Roholmsvej er  der ikke 
blevet fundet ret mange endnu. 
Der er mange måder at bekæmpe plagen på, men jeg tror kun på, at en massiv 
bekæmpelse er muligt, såfremt alle i RVP (også de beboere, der endnu ikke har fået snegle 
ind i deres haver) går på jagt - enten med spade, salt eller en gribesaks og plastikbeholder, 
hvori man lægger dem og så afliver dem, når man kommer hjem. 
Der er også øl-metoden, hvis man har dem i haven. Grav en skål ned i et bed, så kun 2-3 
cm af kanten rager op over jorden og fyld så beholderen med øl. Sneglene kan åbenbart 
lide øl, og de får - måske - en lykkelig død, for de drukner i beholderen. Om de bedst kan 
lide pilsner- eller lagerøl, skal jeg være usagt! 
Endelig er der sneglehegnet, der allerede nu kan købes, og det synes at være ret dyrt. Det 
ligner en omvendt tagrende med en saltfyldt skinne neden under, og det skulle  hindre 
sneglene i at slippe levende ind i haven, og så forurener saltet ikke jorden, da det ligger i en 
rende. 
En aften, da jeg var ude med spaden, kom der en dame og sagde, at man ikke skulle 
udrydde disse snegle. De havde ligeså meget ret til at eksistere som alle andre væsener.! 
Hun havde delvist ret, men hvis vi havde giftige edderkopper eller skorpioner i haverne, ville 
hun måske se anderledes på det! 
I meget nær fremtid kommer i tusindvis af snegle ud af æggene. De er sortbrune og knapt 1 
cm lange, og da hver snegl har lagt op til 400 æg, så er det myriader, der snart dukker op. 
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Hvis man køber nye planter i august september, så undersøg rødderne forsigtigt for æg. 
Disse kan ses med det blotte øje, og kan fjernes med for eksempel en gammel kam uden at 
ødelægge rødderne helt. 
Jeg opfordrer bestyrelsen til at få alle RVP-beboerne i gang allerede i august måned, og det 
kan ikke vente til næste udgave af RVP-bladet kommer. 
Moralen er: Alle skal hjælpe til et par aftener udenfor haverne, og bagefter skal vi gå igang 
med at udrydde dem i vores egne haver. Så er måske en meget lille chance for at  RVP 
bliver sneglefrit. 
Man har også fra autoriteterne i Danmark erklæret, at dræbersneglene IKKE kun stammer 
fra Spanien, Portugal og Frankrig, men at de stammer fra et helt andet sted, hvor de må 
have naturlige fjender. Men hvilke? Desværre er man endnu ikke gået i gang med at 
undersøge dette! Hos os er pindsvin og tudser  -  og måske også skader - de naturlige 
fjender, men der næsten ingen pindsvin og tudser mere i RVP på grund af hunde- og 
kattehold. 
LAD OS FÅ UDRYDDET DRÆBERSNEGLE,  
BLIV SNEGLEDRÆBER!! 
  
E. Morsèl,  P.51 
  
  
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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Kommunalbestyrelsen for Albertslund Kommune. 
 
Mit navn er Ib Andersen, Præstehusene 39. 
 

Vedrørende vedtægter for grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 
 

Jeg skrev til Jer for nogen tid siden, og spurgte om I nogen sinde havde godkendt 
vedtægtsændringer, som af grundejerforeningens bestyrelse kunne opfattes som en 
tilladelse til følgende: 

 At låne kr. 6.000.000 i banken. 
 At få firmaet ComX til at montere et bredbåndsnet i samtlige huse.  
 At nedlægge beboernes tinglyste fællesantenne 
 At hvert hus skulle betale kr. 20.600 + et beløb på mellem 50 - 250 kr. pr. måned for 

en tv pakke, blot for at beholde retten til at se tv, da man jo har nedlagt 
fællesantennen. 

 
Jeg fik et pænt svar fra Jer, at man aldrig havde godkendt noget, da det krævede en 
domstols behandling. 
For at være sikker på, at jeg havde forstået svaret korrekt skrev jeg det samme til 
justitsminister Lene Espersen. Jeg fik ligeledes et høfligt svar tilbage, hvor hun gjorde 
opmærksom på, at disse kriminelle handlinger krævede en politianmeldelse. 
 
Dette Råd agter jeg at følge, blot kunne jeg tænke mig at spørge Borgmester Finn Aaberg 
samt kommunalbestyrelsen om de alligevel har godkendt disse fatale vedtægtsændringer. 
 
Kort tid efter meddelte grundejerforeningens formand Ole Henningsen i vores medlemsblad, 
at nu havde Albertslund Kommune godkendt ændringerne, og det gav ham ret til at 
gennemføre projektet. Det er gennemført nu, så hvem lyver? 
 
Dette og følgende må politiet så finde ud af. 
 
Jeg mener ikke fællesantennen tilhører grundejerforeningen. Den tilhører husene som via 
slutsedlen har betalt tilslutningsafgift. Grundejerforeningen er kun via deklarationen pålagt 
at være administrator.  
Ifølge vedtægterne er ordet "Bredbåndsnet" slet ikke omtalt som ting vi skal betale til, derfor 
døbte bestyrelsen det om, så det kom til at hedde "tv antenne". Dette kommer meget nær 
dokumentfalsk. 
 
Endelig kunne man spørge, er det i det hele taget lovligt i den grad at øge udgifterne for 
almindelige pensionister, de kan jo ikke hente pengene hos nogen arbejdsgiver eller på 
rådhuset. Og som én udtalte på generalforsamlingen "så må de bare flytte". 
 
Så er der hele spørgsmålet om betaling og skattefradrag. Grundejerforeningens bestyrelse 
har for kr. 6.000.000 købt et bredbåndsnet hos firmaet ComX. De har så under henvisning 
til tvunget medlemskab solgt det videre til medlemmerne, som herefter per husstand skylder 
grundejerforeningen kr. 2l.600. Medlemmerne har ingen papir eller noget som helst på 
lånet, de skal blot betale et girokort to gange om året. Kan disse renter fratrækkes 
selvangivelsen. Told og skat i Ringkøbing mener nej, bestyrelsen mener ja. Det skal også 
nævnes, at bestyrelsen har solgt anlægget videre til medlemmerne, vel vidende at det ikke 
er i orden. 
 
Sign: Ib Andersen, P. 39 
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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. 

 

9.250 kr. 
inklusiv moms 

 
- a lt i elarbejder – 

Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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Skidtet forsvinder ikke bare af sig selv 
 

Dit tyggegummi bliver liggende i 5 år  
– hvis der vel at mærke er jord, der hvor du spytter det ud; hvis det lander på fliserne, 

bliver det liggende i meget længere tid. 

 

Du hører formentlig ikke til dem, der smider om sig med affald, men du hører 

garanteret til dem, der synes, det er irriterende at gå og kigge på.  

I skemaet på siden kan du se hvor lang tid forskellige former for affald er om at 

nedbrydes – hvis det altså får hjælp fra de organismer, der er i jorden.  

 

Lidt vildt at tænke på, at det stykke plastic, man ”kommer til” at tabe, kan beskues af 

vores tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-

tip-tip-tip-tip-oldebørn, hvis det ikke samles op…. 

 

Min by – Ren by 
Under parolen ”Min By – Ren By” har kommunen sat ekstra ressourcer ind, for at 

fjerne affald på stier og grønne områder i vores by. Nye skraldespande er der også 

blevet sat op. Man har dog ikke ressourcer til at nå hele byen igennem hver dag. Du 

kan derfor hjælpe til ved at ringe op til Materialegården, hvis du ser noget affald, der 

flyder, så vil de snarest sørge for, at det bliver fjernet. Du kan ringe på:  43 66 04 70 

- Du er naturligvis også velkommen til at samle affaldet op og smide det i den 

nærmeste skraldespand   

 

 AFFALDS NEDBRYDNINGSTID -  
om sommeren, når det er smidt i en skov. 

 

 

Appelsin- og bananskræller 1 mdr.  

Avis                3-12 mdr. 

Cigaretpakke uden cellofan  1 år 

Cigaretskod m. filter                 1-2 år 

Uldtøj (vanter, o.a.)   3 år 

Tyggegummi (på jorden)  5 år 

Alluminiumsdåse            10-100 år 

Nylontøj (vanter, o.a.)                   35 år 

Skosål                    75 år 

Plastpose         100-1000 år 

Plastickort                1000 år 

Glasflaske                4000 år 

 

Venlig hilsen  

Agenda Center Albertslund 
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EL: Underlig og Uundværlig! 
 

Elektricitet er en underlig størrelse, som vi ikke kan se direkte, men tager som en 

selvfølge kommer ud hver gang, vi tænder for en stikkontakt. I 2005 var det samlede 

elforbrug i Danmark på 33.604.000.000 kWh. Det svarer til et gennemsnitsforbrug pr. 

dansker på 6.400 kWh. Omkring en tredjedel af strømmen bruges i boliger. Næsten lige så 

meget anvendes i industrien og resten fordeler sig på landbrug og gartneri, handel og 

service samt det offentlige. Den danske el-produktion bliver produceret på 15 centrale 

kraftværker, 606 decentrale kraftværker, 5.340 vindmøller, 174 industrielle værker (kraft-, 

eller kraftvarmeværker i industrivirksomheder) samt 39 små vandkraftanlæg. Ud af det 

samlede elforbrug i Danmark dækker vedvarende energi kun 28,5 %. Det 

betyder, at størstedelen af el-produktionen stammer fra afbrænding af kul, 

olie og gas, som alle udleder CO2 under produktionen og er en af kilderne 

til klimaforandringer. Elforbruget står for ca. 35 % af Danmarks samlede 

CO2 udslip. 

 

Albertslund bliver først og fremmest forsynet med elektricitet, der er produceret på kraft-

varmeværkerne, så som Avedøre-værket, og vi får leveret strømmen af DONG ENERGY. 

Når man bor i Albertslund, er det derfor svært at sikre sig, at ens elektricitet bliver 

produceret CO2 neutralt. Og bor man i en af byens mange lejeboliger, kan det ydermere 

være svært f.eks. at skifte sit køleskab ud med et nyere, der bruger mindre strøm. Men 

bliv ikke frustreret, der er alligevel noget, du kan gøre for at spare strøm og mindske 

klimaforandringerne!  

 

Helt grundlæggende handler det naturligvis om at slukke for standby forbruget, købe A-

mærkede apparater, bruge sparepærer og tænke over om, du kan bruge dine elektriske 

apparater mindre. Så handler det også om at bruge gode 

”hjælpemidler” – som f.eks. fjernbetjente stikkontakter 

der gør, at du ikke skal ned bag sofaen eller under 

skrivebordet, hver gang du skal slukke på kontakten. Og 

lige i f.h.t. sparepærer så er kvaliteten meget bedre, end 

den var for bare få år siden. De gengiver farverne bedre 

og tænder hurtigere, og du kan få dem i næsten alle 

størrelser og former. Mere avanceret er det f.eks. at sætte 

solceller op på taget, som supplement til din nuværende 

strøm. Prisen afhænger af størrelsen.  

Men kom ned i Agenda Centeret og se på nogle af 

”hjælpemidlerne” og få en snak om, hvad du kan gøre. 

 

Og husk: Den strøm du ikke bruger, skal ikke produceres  
– så den forurener ikke!                                                       
 
Med venlig hilsen 

 
Agenda Center Albertslund 

Hvis du vil vide mere 
 

Gode råd til energibesparelser: 

www.agendacenter.dk 

www.1tonmindre.dk 

 

Solceller på taget:  

Agenda Center Albertslund tlf.:  43 62 

20 15 

www.solkraft.dk 

www.stratosol.dk 
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Nyt fra Brugergruppen – Maj 2007 
 

På Brugergruppens maj-møde var bl.a. følgende på dagsordenen: 
 

Indvidelse af ”de våde enge” 
Umiddelbart før brugergruppemødet blev ”de våde enge” i Egenlundsparken offecielt 

indviet. Projektet har været på Brugergruppens dagsorden mange gange i de 

foregående år. Men nu er de der, flot grønt med smukke vandspejle og græssende 

kvæg. Bestemt et besøg værd. Og så er der også de mindre synlige miljøgevinster – 

forbederet vandkvalitet i St. Vejleå og bedre vandbalance i området. 
 

Min By – Ren By 
Projektet “Min By – Ren By” blev nok en gang diskuteret grundigt igennem. 

Diskussionen handlede ikke om, hvorvidt vi vil have en ren by eller ej, men 

udelukkende om hvordan vi skal betale: Over skatten eller over affalds-taksterne! Der 

var bekymring for, at hvis ikke projektet finansieres over taksterne, så bliver det 

nedlagt pga. pengemangel i kommunekassen. Ved afstemningen stemte 13 for og 8 

imod – og dermed fortsætter ”Min By – Ren By” som takstfinansieret projekt i 2008. 

Rent teknisk betyder det, at renholdelsen af de grønne områder finansieres over 

taksterne, mens byen (veje, stier og pladser) finansieres over skatten.   
 

Indstillingssager til Kommunalbestyrelsen: 

 

Klimastrategi for Albertslund og handleplan  
Efter en spændende og inspirerende diskussion godkendte Brugergruppen Albertslunds 

nye klimastrategi, og at der bevilges 800.000 kr. til udarbejdelsen af en detaljeret 

klima-handle-plan. 

Formålet med klimastrategien er, at reducere vores energiforbrug / CO2 udledning og 

dermed mindske vores påvirkning af klimaet. Ikke mindst vores bygninger er vigtige i 

den sammenhæng; de skal være mere energieffektive og generelt er det målet, at give 

bygninger – og hele byen for den sags skyld - et løft. 

Handleplanen har 6 konkrete indsatsområder, hvoraf det nye og mest interessante er et 

samarbejde med erhvervslivet. Det skal ske i en ny videnspark, hvor virksomheder, 

rådgivende ingeniører, kommunen og boligorganisationer m.fl. samarbejder om at 

udvikle og afprøve nye teknikker og energifornuftige løsninger. 

 

Værdigrundlag og tidsplan for nyt affaldsplan 
En arbejdsgruppe under Brugergruppen arbejder i øjeblikket med at forny vores 

affalds-system. Ideen er, at det skal være bedre og at takstsystem skal være enklere. De 

overordnede værdier - miljø – service – økonomi - som gruppen arbejder ud fra, blev 

fremlagt og godkendt. Gruppens arbejde forventes færdigt i juli 2008, så det nye kan 

træde i kraft fra 2009 samtidig med den nye licitations-periode.  
 

Med venlig hilsen 

 

Brugergruppens Arbejdsgruppe 
 



 

Side 15 af 20 

 
 

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: 

GOA – RVP Tirsdag d. 14/8 kl. 18.00 Birkelund 

Årsfest  Lørdag  d.   18/8 kl. 18.00 Lunden 

RVP – Vest Taxa Mandag d. 20/8 kl. 18.00 Roholmsparken 

Pokalkamp Tirsdag d. 28/8 kl. 18.00 Roholmsparken 

GHP 1 – RVP Onsdag d. 5/9 kl. 18.00 Roholmsparken 

PFC 786 – RVP Tirsdag d. 11/9 kl. 18.00 Birkelund 

Pokalsemifinale Lørdag d. 15/9 kl. 13.30 Roholmsparken 

RVP – Dyssen Onsdag d. 19/9 kl. 17.45 Roholmsparken 

Herstedvester – RVP Torsdag d. 27/9 kl. 17.30 Roholmsparken 

Pokalfinale Lørdag d. 29/9 kl. 13.30 Roholmsparken 

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 33 
14. – 15. 
aug. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringsplad-
sen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkken-
affald. 

Uge 34 
21. – 23. 
aug. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 35 
28. – 29. 
aug. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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. 

Uge 36 
4. – 5. sept. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Fredag den 7. september afhentning af miljøfarligt affald. 

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 


