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VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 

Bestyrelsen efterlyser som sædvanlig ønsker om beskæringer og opretning af fliser.  På 
baggrund af indkomne forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner 
Walther Jensen. Bestyrelsen får et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i 
gang.  
 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring, der er indleveret sidste år ikke automatisk 
medtages men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er blevet 
efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Samtidig kan vi oplyse at beplantning og træer på stikvejenes bump tilhører Albertslund 
kommune, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at beskære eller ændre 
denne beplantning. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre større ændringer.  
Ønsker fremsættes helst elektronisk til Steen Thystrup, Humlehusene 2, e-mail til 
vejrmolle@gmail.com,  
 
 

GRØNT ER GODT – 
 

Men ikke i øjnene. Tænk på det, når du ser på dit indgangsparti og fortovet ud for dit hus. 
Flisestien skal være 3 fliser bred og uhindret af buske og andet. Mange steder er der kun 
passage i 1 -1  flises bredde, så man bliver tvunget ud i græsset, når man skal passere. 
Husk samtidig på, at dit fortov er din nabos eneste vej til parkeringsplads eller stisystem, 
og at både postbude og skraldemænd skal kunne komme frem. 
 
En særlig opmærksomhed skal rettes mod hække, der vender mod offentlig vej eller 
fortov fx mod Stenmosevej.  Venligst sørg for at der altid er fuld passage på fortovet – 
hele året – sådanne steder.  Der er hække der står langt ude på enten fællesarealet eller 
endda offentlig vej eller fortov. 
 
 

CAMPINGVOGNE PÅ PARKERINGSPLADSER 
 

Nu er feriesæsonen forbi, og der er ingen undskyldninger for at parkere campingvogne på 
vores pladser. Det gælder for øvrigt også for campletter og almindelige trailere. Vi kan 
anbefale, at de er fjernet inden den 20. september, hvor vi vil bede nærpolitiet om at tage 
affære. 
 

 
AFFALD, BYGGEAFFALD, AFKLIPPEDE GRENE, HAVEAFFALD OG JORD 
 
Rundt om på bebyggelsens fællesarealer ses tendenser til at der opstår uformelle depoter 
for privat affald af forskellig herkomst. Jord og byggeaffald skal opsamles i lejede 
containere, og fjernes uden unødig forsinkelse, for egen regning. Alternativt skal det 
opbevares på egen matrikel.  Det er dyrt at lade grundejerforeningen rydde op efter 
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beboere, der ikke forstår at overholde dette. Vær en god RVP-beboer og gør andre 
beboere, der opbygger uformelle affaldsdepoter opmærksom på dette, eller henvend dig 
til grundejerforeningen. Det er i vores fælles interesse, både af hensyn til områdets 
fremtoning, af hensyn til grundejerforenings-kontingentet og de iberiske snegle. 
 
Dette med haveaffald og andet affald lagt i bunker på fællesarealerne er i disse 
”snegletider” meget vigtigt at undgå.  Græsbunker, nedfaldsfrugt o. lign. er det rene guf 
for de indførte iberiske snegle – hvordan det så skete.  Husk at en snegl kan lægge ca. 
400 æg, der kan blive til 400 nye iberiske snegle, der hver kan lægge 400 æg, der igen 
…. 
Alle former for fugtigt skjul kommende fra diverse ”affaldsdepoter” i buskadser eller ved 
Lunden er som at sige velkommen til denne ikke særlig vellidte snegl. 
Venligst sørg for, at der er ryddet op på arealerne omkring jeres bolig så føde- og 
formeringsforholdene er dårligst mulige for den iberiske snegl (dræbersneglen i 
folkemunde). 
 

HÆRVÆRK I LUNDEN 
 

Der er desværre lavet hærværk på den gamle borg i Lunden. Nogle har moret sig med at 
sparke brædder ud på gangbroen.  Det er ca. 3/4 af alle brædder på den ene gangbro, 
der er sparket ud. Bestyrelsen har fået gangbroen afspærret. 
 
Som udbedring har bestyrelsen valgt at fremskynde en del af den planlagte renovering af 
borgen, således at gangbroen repareres ved at den allerede nu monteres med nye 
kalmarbrædder. Den planlagte renovering - fase 2 i Lundens renovering planlagt til 2009 - 
inkluderer bl.a. at hele den gamle borg beklædes med kalmarbrædder. 
 
Tilbage er så bare at håbe, at det er sværere at sparke kalmarbrædder ud eller at vi finder 
ud af hvem, der syntes det er sjov.  De(n) medvirkende på billedet er en tilfældig bruger 
og har intet med hændelsen at gøre. 
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NY LOV OM FEJLSTRØMSAFBRYDER 
 

En ny lov siger, at vi alle sammen inden 1. juli 2008 skal have en såkaldt 
fejlstrømsafbryder. Sikkerhedsstyrelsen skønner, at cirka ti procent af de danske boliger 
ikke er sikret mod fejlstrøm. Problemet er størst blandt de ældre boliger.  
 
Stikkontakter med jordforbindelse har længe været en mangelvare i de danske hjem. Det 
nye er, at ikke engang jordstik sikrer os tilstrækkeligt. Det skyldes, at flere og flere 
husholdnings-apparater ikke giver jordforbindelse, selvom apparatet har stik, der fysisk 
passer til stik-kontakterne i vores vådrum. Da det er jordforbindelsen, der sikrer os mod 
stød, ligger der altså en potentiel risiko ved at anvende disse apparater, hvis målertavlen 
ikke er forsynet med en fejlstrømsafbryder.  
 
Har du selv en fejlstrømsafbryder?  
Afbryderen sidder normalt sammen med dine sikringer. Du skal kigge efter en lille boks 
med en afbryder, en testknap og ordet HFI eller HPFI. Hvis du ikke har en 
fejlstrømsafbryder, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør og få den installeret inden 
den 1. juli 2008. Det koster mellem 1.000 og 3.000 kroner. Overvej, om du vil have de 
gamle gruppeafbrydere og resten af tavlen skiftet ved samme lejlighed.  
 
Virker din fejlstrømsafbryder, som den skal?  
Mange fejlstrømsafbrydere bliver ikke vedligeholdt. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du 
tester din fejlstrømsafbryder to gange om året. Du tester ved at trykke på afbryderens 
testknap, der er mærket med T. Hvis afbryderen slår fra, virker den. Ring efter en 
autoriseret elinstallatør, hvis den ikke slår fra. 
 
Forskel på HFI og HPFI  
Forskellen på en HFI- og en HPFI-afbryder er, at HPFI-afbryderen, ud over at udløse ved 
jordfejl, også udløser ved såkaldte pulserende jævnstrømme. Det er strøm, som kan 
forekomme ved fejl i husholdningsapparater med indbygget elektronisk styring, f.eks. 
vaskemaskiner eller opvaskemaskiner.  
 
HPFI-afbryderen er en mere moderne og mere sikker fejlstrømsafbryder, der også er 
mindre følsom end den gamle HFI-afbryder over for korte enkeltstående strømstød, som 
f.eks. kan forekomme i forbindelse med tordenvejr.  
 
Begge typer opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav til fejlstrømsafbrydere i private hjem. 
 
 
Fællesarbejde via bestyrelsen 
Bestyrelsen har fået en opfordring til at undersøge om der er grundlag for at arrangere et 
fællestilbud til medlemmer uden fejlstrømsafbryder.  Hvis du er interesseret så send en 
mail til Svend på svend@vejrmolle.dk og skriv om du: 
 
1. har slet ikke et HFI relæ og ønsker HFI 
2. har slet ikke HFI relæ men ønsker HPFI 
3. har HFI men ønsker det ny HPFI relæ 
 
Vi har fået et første tilbud via Fini Mortensen, D79, der selv har fået lavet sådant arbejde. 
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Den tilbudte pris er: 
 
Etablering af 1 stk. HPFI afbryder i tavle: 
Der etableres 1 stk. HPFI afbryder i dækkasse ved siden af eksisterende tavle.  
Pris kr.  1.430,00 ekskl. moms 
 
Ved ordre på etablering af 10 stk. HPFI afbryder i tavle: 
Pris kr.  11.200,00 ekskl. moms 
 
Ved ordre på etablering af 100 stk. HPFI afbryder i tavle: 
Pris kr.  55.000,00 ekskl. moms 
 
Så der er noget at hente ved at være mange. 
 
 

NYE GYNGER PÅ NÆRLEGEPLADSER 
 
Der er nu opsat 4 nye gynger til erstatning for de mest ramponerede gamle gynger – 
allerede fjernede. Vi får to gynger med edderkop/fuglerede og to med hver to dækgynger. 
Alle gyngerne har fået monteret beslag, så der kan byttes rundt på dem, så 
edderkopper/fuglerede typen kan rotere fx hvert år. 
 
 

COMX OG RESTARBEJDER EFTER 1 ÅRSGENNEMGANGEN 
 
ComX vil lade sin egen gartner forsøge at udbedre områder hvor græsset ikke er kommet 
af sig selv.  Der er selvfølgelig i den forbindelse grænser for hvor små sko bestyrelsen vil 
anvende i bedømmelsen af om udbedringen er acceptabel.  Tiden ser ud til at læge 
mindre sår forholdsvis hurtigt. 
 
ComX vil også sørge for at udbedre mangler ved det ny krydsfeltskur herunder etablere 
afløb via faskine, så der vil blive lidt gravearbejde ved skuret. 
 
Endelig lægger bestyrelsen vægt på at vi får et dokumenteret anlæg, der forhåbentlig gør 
os uafhængige af ComX, om dette skulle være nødvendigt.  Vurderingen af 
dokumentationen foretages af vores konsulent fra COWI. 
 
Se andet sted hvad angår det tekniske. 
 

BREDBÅNDSNETTET 
 

Desværre kom efterfølgende kommentar til ComX regninger i almindelighed og betalingen 
for “Fri modul” pakken i særdeleshed ikke med i bladets august nummer. I stedet blev juni 
måneds indlæg gentaget. Vi beklager fejlen. 
 
Fri Modul pakken og ComX regningen. 
Viasat har reguleret prisen for 3+ kanalen med en krone/hus/måned fra den 1. september. 
Vi har derfor bedt ComX om at opkræve 87 kr./måned i stedet for 86 kr. fra de huse, der 
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har pakken. Vi gør opmærksom på, at det er uden CopyDan afgiften, som er cirka 2 
kr./måned for de 5 kanaler eller 40 øre/kanal/måned. ComX skal afregne denne afgift 
direkte med CopyDan, men i sidste ende er det jo os, der skal betale den, så der kommer 
en efterregning. På vores månedlige regning fra ComX er der en linie med betalingen til 
CopyDan, det beløb dækker kun kanalerne i de øvrige pakker. 
ComX’s regning er ret svær at forstå, fordi de opgiver priserne uden moms, så man ikke 
kan genkende beløbene fra deres prislister. Momsen bliver lagt til i en linie for sig, men 
læg mærke til, at der ikke skal betales moms af CopyDan afgiften. Prisen for basis 
pakken er 49 kr./måned. Det er summen af følgende poster: (Basis pakke = 27,31 kr.) + 
(CopyDan = 14,86 kr.) + (moms af basis pakke = 6,83 kr.) i alt = 49,00 kr. 
 
TV kvalitet 
Ved årsgennemgangen den 16. august oplyste ComX, at de ville udskifte alle tv 
modtagerne i deres hovedstation med nyeste model fra Tandberg. Det giver mulighed for 
at regulere lydniveauet uden at ændre på billedet. Udskiftningen er faktisk allerede sket, 
så man nu har samme lydstyrke på alle kanaler og ikke mere skal være hurtigt på 
fjernbetjeningen for at undgå at få ørene blæst ud, når man skifter til DR2.  
Der er enkelte huse, der har skråstriber og dårligt billede på TV5 Monde kanalen. Det 
skyldes enten en fejl i Callisto boksen eller en lokal forstyrrelse i eget hus eller i 
hovedkrydsfeltet. For at finde ud af det, fordeles den indtil videre på 2 kanalpladser, 
nemlig på den oprindelige plads S17 og på S23. Den sidste kan man dog ikke modtage, 
hvis man kun abonnerer på “Basis pakken”. Har du problemer med TV5 eller lyden på de 
andre kanaler, hører ComX gerne om det.  
 
Telefonien 
Selv om der kommer færre og færre fejlmeldinger om telefonerne, er der stadig plads til 
forbedringer. Der er nemlig stadig enkelte Callisto bokse, der går i baglås i utide. ComX 
har indført en automatisk procedure til nulstilling af boksen, når det af den centrale 
overvågning konstateres, at den ikke er aktiv, så problemet skulle være løst, når dette 
læses. Telefonsvarertjenesten vil på sigt få et løft, så den bliver mere brugervenlig. 
Endelig er det en generel fejl, at signalerne fra tastaturtelefonerne ikke kommer længere 
end til Callistoboksen.  
 
Tonerne kan godt sendes ud af boksen, men indgående toner kommer ikke igennem. Det 
betyder, at man kan bruge telefonen til at tænde for strømmen i sommerhuset, men ikke 
til at aflytte sin private telefonsvarer fra en anden telefon. Fejlen har vist sig at ligge i 
boksens software, og ComX har fundet en løsning i form af en opdatering af softwaren. 
Hvis du har savnet den mulighed, kan du få din boks opdateret, hvis du beder ComX om 
det. Det vil blive gjort på alle boksene, når det i praksis har vist sig, at det ikke medfører 
andre fejl i  
boksen. Selv om der ikke har vist sig den slags bivirkninger i forsøgsopstillingerne, kan 
man aldrig være 100 % sikker, når man ændrer i et så kompliceret system. 
 
IPTV 
ComX leverer nu IPTV med mulighed for at leje film, som man frit kan se i en 24 timers 
periode. Forudsætningen er, at man køber (1999 kr.) eller lejer (39 kr./måned + 495 kr. 
oprettelse) en IPTV boks og tegner abonnement på en IPTV pakke. Den billigste pakke 
koster 69 kr./måned og har de danske kanaler samt et par udenlandske, så man ikke 
behøver at abonnere den almindelige antennedel af nettet også. ComX oplyser at der er 
indgået aftale med Canal+ og deres kanaler (Film og Sport) bliver til rådighed fra cirka 1. 
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oktober. Mere information omkring priser og pakker vil være at finde på deres hjemmeside 
sidst i september. 
 
Om Callisto boksen og garanti 
Til almindelig beroligelse skal vi gøre opmærksom på, at der er to års garanti på 
callistoboksene, så man kan indtil videre kan tage det ganske roligt, hvis der viser sig fejl i 
boksen. Al erfaring med elektronik viser desuden, at langt de fleste fejl optræder allerede det 
første driftsår, så vi på det punkt kan se de næste mange år trygt i møde. 

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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Indlæg til ”Røde Vejrmølle” 
 
2. september 2007 
 
 

En kamp mod overmagten – eller? 
– i hvert fald et stort problem! 

 
Søndag den 12. august læste jeg Eli Morsèls indlæg i vores medlemsblad, og udrustet med 
spand, pandelygte og en plastikhandske begav jeg mig op i ”Lunden”. 
Tanken om, at ”Iberiske skovsnegle” kunne invadere vores nyttehave, havde strejfet mig, 
men da jeg på daværende tidspunkt aldrig havde set en sådan snegl i vores bebyggelse, lå 
tanken om, at det kunne ske, mig meget fjernt! 
 
Allerede på græsset ved P-pladsen vrimlede det med dem – og da jeg fulgte den lille sti 
langs østsiden af volden blev det helt galt! 
 
Jeg samlede i løbet af en halv time 253 dræbersnegle, som jeg bar hjem og med hjælp fra 
min mand hældtes kogende vand over dem. Næste aften var tallet gået ned til 178 – og da 
jeg aftenen efter ”kun” fandt 149, følte jeg en vis succes med indsatsen. Men nej! – det er 
kun et spørgsmål om tidspunkt og fugtighed, der afgør antallet! 
 
Jeg har nu – siden 12. 8. samlet 3.530 individer. Flest voksne, men den sidste uge har jeg 
fundet 10-20 små. De parrer sig stadig, og jeg træder æggene ud. De voksne har jeg siden 
16. 8.klippet over, og den følgende morgen efter sen aften opsøgt de døde snegle og dræbt 
de snegle, som var i gang med at fortære etc. – dag ud og dag ind (i øvrigt æder alle snegle 
hinanden, men først, når de er døde!). 
 
De sidste 4 dage er antallet af snegle reduceret fra 200 – 350 pr dag til ca. 70 – 80 stykker. 
I går var der kun 50. Måske skyldes det efteråret (eller at Morsèl havde været der før mig!) 
Jeg har strejfet rundt i Humle- Præste- og Degnehusene i en radius af 2–3 rækker fra 
”Lunden”; overalt har jeg fundet snegle – nogle steder ganske få – flest tættest på ”Lunden”! 
Det er her udklækningen (rekrutteringen) foregår. Jeg giver Morsèl ret i, at man ikke finder 
så mange inde i ”Lunden” – i starten var det måske en 50 stykker, og da blev jeg så slimet 
på mine støvler, at de var svære at få rene! Nu er det nede i et fåtal – og fri for slim! 
 
Men hvor er det så værst, og hvor er problemet??? 
 
Det er på den østvendte vold, hvor der gennem årene er ophobet så meget kvas, nedfaldne 
grene, hele træstammer og alskens affald, at sneglene har en ren ønsketilværelse. De 
huse, der har havedør herudtil, kan have meget svært ved at komme af med deres 
haveaffald som f. eks græs, og det er forståeligt, at en del ender på volden. 
 
Her håber jeg, at I viser forståelse, og at jeg ikke støder nogen. Tidligere var det jo en god 
idé at lægge det grønne som bunddække, men det kan vi ikke længere! 
 
Stien er tilgroet med brombærkrat – jeg har måttet klippe mig en gang igennem levende og 
dødt materiale. Flere steder er der krat af døde brombær, der umuliggør indsamlingen. 
 
Når man ved, at de Iberiske skovsnegle elsker frugt som brombær og æbler samt frisk græs 
(især afskåret) er det ikke svært at forestille sig, hvilket syn, der møder én kl. ca.12 om  
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natten! Jeg har samlet ca. 25 snegle på en bunke afklippet græs!! Frisk afklippet hæk, som 
ikke bliver fjernet – især hyldebærblade er også en delikatesse. 
 
Hvor mange har allerede lagt æg, og hvor mange når det inden jeg slår dem ihjel. Hvor 
mange overvintrer her? – jeg kan blive helt ude af mig selv ved tanken. 
 
Læs om problemet på www.skovognatur.dk under ”Livscyklus og reproduktion”. 
Der må og skal gøres noget ved vores problem! Voldene skal ryddes – ikke for træer, men 
for bundaffaldet. De nye snegle klækkes til foråret – allerede i april – ved 8 -10 grader, så 
det skal være inden da. Hvordan når vi det? Er det en fællesopgave for et arbejdshold?? 
Der er materiale til mindst én container! 
 
Vi kan heller ikke have åbne kompostbeholdere! Har man snegle og kan man ikke over-
skue at skulle tømme sin kompostbeholder (dens indhold skal afleveres som brændbart 
materiale!) kan man lægge sneglegift – fint strøet udenom. Det hedder Ferramol – og koster 
ca. 1500 kr. for 20 kilo. Kan købes bl.a. hos DLG i Bårse (måske skal vi prøve hos vores 
lokale AGENDA). Så kommer sneglene såvel udefra som indefra for at smovse i 
giftkornene, som de elsker! 
Mit forslag er, at grundejerforeningen f.eks. køber en sæk, som vi så kan hente af. 
 
Jeg har venner, som klarer en åben kompost på denne måde. De anvender afklippet græs 
på en enkelt plads som sneglefælde/fangststed!! Hvis det kan hjælpe én af med sneglene – 
og alle tager en tørn – er det da værd at prøve! I skal bare være klar over, at det er et forløb 
over lang tid! I regnvejr opløses pillerne!! 
 
Ja, det blev en lang historie. Jeg håber mit indlæg modtages i den rette ånd! 
 
En tak til Morsèl, som stadig hænger i, og for at han har åbnet mine øjne for problemet. Jeg 
har på det seneste opdaget at sneglene er på den anden side af vores P-plads, altså 7 m 
fra vores hus! 
 
Gå ud og kig – bedst sen aften – meget tidlig morgen. Det kunne jo være, at I har 
uvelkomne gæster.  
  
På min færd ser jeg mange aflivningsmetoder: øl, salt og salmiakspiritus. 
 
Som det allersidste: Hvornår bliver ”Lundens” åbne volde ud mod cykelstien slået?? 
Skvalderkålen står frisk og stor, og det er umuligt at se, hvad der gemmer sig her? 
 
Venlig hilsen 
 
Elsebeth Bindslev D 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 12 af 19 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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BADMINTON 

 
Har du lyst til at spille badminton 

 
Der er mulighed for at spille badminton fredag eller lørdag på Egelundskolen. 
 
Der er ledige tider fredag mellem kl. 19 og 21. 
 
Lørdag er der ledigt fra 8-9 og mellem kl. 12 og 16. 
 
Hvis du er medlem af motionistklubben skal du ringe tid mig eller sende en mail så prøver 
jeg at finde en tid til dig/jer. 
 
Hvis du ikke er medlem af motionistklubben koster det 200,- for et medlemskab for hele 
husstanden pr. år. 
 
Det er først til mølle hvis du/I skal have en tid. 
 
 
Dan Raun 
H-106 
4345 6509 
dan.raun@besked.com 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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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 

 
 
 

- alt 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 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 
 
 
 
 
 

Arrangementer i RVPMK 2007 Dato: Mødested: 

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 37 
11. – 12. sept. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 38 
18. – 19. sept. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 39 
25. – 26. sept. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække 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 40 
2. – 3. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Fredag den 5. oktober 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 
husstande, 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 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 


