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Uddrag af lokalplan nr. 18.5,  
§ 9 (ubebyggede arealer) stk. 7: 
 
På havesiden af boligparceller må hegn kun udføres 
som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn i 
beplantningen. I naboskel og i forlængelse af 
rækkehusgavl mod sti, må der dog opsættes træhegn, i 
en max. højde af 1,80 m. Træhegn i naboskel kræver 
nabos accept. Træhegn på havesiden skal fremstå i 
naturtræ, sort, mørke jordfarver eller koksgrå.                
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Forside: 
Overholdelse af lokalplan? 
- af Finn Skjørbæk. 
 

Fællesarbejde via bestyrelsen 
- side 3: 
HPFI-relæ. 

 
Bredbåndsnettet – side 3. 
Sidste nyt. 

 
Vinterens beskæringer og 
flisearbejder – side 4: 
Oversigt over ønsker. 
 

 
 
 
 
Diskussionsforum på hjemmesiden 
– side 6. 
 

Bestyrelsens opgavefordeling  
– side 7. 
 

Bjarne Hansen – side 8: 
Annonce. 
 

Rullestillads – side 8: 
Annonce. 
 

Nyt fra Brugergruppen – side 9: 
Dagsordenspunkter. 
 

Køb og salg – side 10. 
 

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

Hvordan kan jeg spare… - side 11 
Fra Agendacenter Albertslund. 
 

Hallberg Bolig – side 12: 
Annonce. 
 

Serviceudlejning – side 13. 
 

Motionisternes faste sider 
– side 14 og 15. 
 

Badminton – side 15: 
Har du lyst til at spille, så… 
 

 

Klip ud og sæt op – bagsiden:

 
 

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.  

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

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktions-mødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 43 63 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk. 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 

redaktør, P 79 mandag den 5. november 
kl. 19.30 

 



Fra bestyrelsen 
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FÆLLESARBEJDE VIA BESTYRELSEN (GENTAGELSE FRA SEPTEMBER) 
 

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 Finni Mortensen, D79, der selv har fået lavet sådant arbejde 
(her var en misforståelse, da Finni ikke har fået arbejdet lavet kun fået tilbuddet, men han vil 
gerne deltage ). 
 
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 (i.flg. Finni gælder det 
allerede for 50 stk.): 
Pris kr.  55.000,00 ekskl. moms 

 
Så der er noget at hente ved at være mange. 
 
Status per den 2. oktober: 
 
Der er 19 medlemmer, der gerne vil deltage i fællesarbejdet.  Sidste frist for tilmelding sætter 
vi til den 31. oktober 2007, så skulle alle have fået en chance. 
 
 

BREDBÅNDSNETTET 
 

Fri Modul pakken og ComX regningen. 
 
Viasat har nu også reguleret prisen for TV3, så den fra den 1. oktober kommer til at koste 
23,34 kr./hus/md. Vi har derfor bedt ComX om at opkræve 88 kr./måned i stedet for 87 kr fra 
de huse, der har pakken. Bliv derfor ikke overrasket, når ComX i november sætter prisen for 
pakken op med yderligere en krone. Vi gør opmærksom på, at det er uden CopyDan afgiften, 
som er cirka 2 kr/md for de 5 kanaler eller 40 øre/kanal/md. 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. 
 
 



Fra bestyrelsen 
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Viasat er ikke den eneste leverandør, der hæver prisen for at abonnere på kanalerne. TV2 
Sport sætter fra den 1. januar prisen op fra 25,00 kr/md til 29,44 kr, altså en stigning på 
næsten 5 kr/md. Canal Digital har varslet en stigning på TV5 fra 12,71 kr/md til 16,19 kr/md. 
et summer op til, at “Fri modul” pakken fra den 1. januar 2008 kommer til at koste 96,00 
kr./måned 

 
VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 

Nedenfor en opgørelse over årets foreløbige ønsker til efterårsarbejder.  Bestyrelsen 
gennemgår arealerne søndag d. 7. oktober, hvor der laves en prioriteret liste.  Denne liste 
danner grundlag for en gennemgang med vores gartner og ender i et tilbud for arbejdet.  Her 
kommer så budgettet og lægger den ydre ramme for hvad vi formår i dette efterår. 
 
Er der kommentarer til listen kan de sendes elektronisk til vejrmolle@gmail.com - Steen 
Thystrup, Humlehusene 2, og husk venligst at skrive det er en kommentar til listen. 
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Humlehusene         

H2 – H8 Oprydning/ fældning af skæve fyrretræer mod skrænt    x 
  

H6 
Plantning af nye lavtvoksende træer på 
fællesgræsplæne som kommende erstatning for 
eksisterende rønnebærtræer. 

H6 
Margot 
Andreasen 

  
Nyplantning 

H76  

et par fliser ved H 76 har store huller og 1 flise er 
revnet. Jjapanske kirsebærtræ ved 
transformatorstationen skygger for hækken og tager 
kraften så den er ved at gå ud. De store lastbiler, river
grenene fra træet så de hænger og dasker. Bag 
transformatorstationen et hyldebærtræ og et 
kirsebærtræ / moreltræ, er det muligt at få det fældet 
?. 

Joan Bilberg 
H76 x x 

  

H100 Samlet indsats mod snegle, indkøb af sneglegift. 
Tina Lindeloff 
H100   

Sneglebe-
kæmpelse 

H108 
Birketræ syd for haven tager lys og vand fra have og 
hæk ønskes fældet 

Dencker 
Dhristensen H108  x 

  
Degnehusene         

D39 - D43 Fliser ujævne, vandpytter 
Ervin Thomsen 
D43 x  

  

D1 - D7 
Fliser trænger til udskiftning/opretning, samt 
beskæring langs fliser 

Helga Dirks D5 x x 
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D45 

Kirsebærtræerne langs D45´s have ved 
parkeringspladsen overfor D103 og D105 beskæres 
kraftigt i toppen, men under ingen omstændigheder 
fældet. Desuden kunne vi ønske os at bevoksningen 
ved sandkassen for enden af vores have, D45, 
tyndes ud, og uvedkommende selvsåede træer 
fjernes. fliserne foran vores indgang i D45 trænger til 
en udskiftning, da de er forvitrede. 

 

Gunhild 
Christensen D45 

 

x x 

  

D78 
Generet af de høje træer i Lunden, og den 
manglende oprydning på volden, kraftig udtynding, så 
vores nye hæk får en chance i enden mod volden 

Jette Holst D78  x 

  

D81 
Fældet det store træ som står lige ude foran vores 
hus, naboer er enige. 

Janni Wulff D81  x 
  

D67 

Området omkring den lille boldbane ( tilhører 
Godthåbsparken) der støder op til D67 og D17-21. 
Se billeder, området har været forsømt og det ligner 
en urskov, med gene for både fodgængere og 
cyklister. 
Jeg håber på forståelse, at der ryddes ud eller 
beplantes nyt. 

Henrik Brun 
Rasmussen, D67  x 

  

Parkeringspladsen
D50 - D62 

1. Buskadset som adskiller parkeringspladsen ud for 
D50 er meget generende for passage på fortov.  

Henning & Kirsten 
Boesen D60  x 

  

Parkeringspladsen
D50 - D62 

2. Træerne i bedet mellem den sydlige og nordlige 
del er alt for høje. De skygger for lyset om aften i 
bladsæsonen. Flere af træerne har nedhængende 
grene som direkte genere bilerne f.eks. ud for D60 og 
D62. Træerne er egetræer som godt kan beskæres. 
Der er også et kraftigt nedfald af en klæbrig væske 
fra bladlus i hele bladsæsonen til stor gene for 
bilernes ejere. I hele taget er bedet et vildnis med de 
voldsomt voksende ildtorn, som burde beskæres 
meget mere end det er tilfældet. 

Henning & Kirsten 
Boesen D60  

x 
 

  

D26 
Yderligere beskæring af træerne langs 
parkeringspladsen v. D26. 

Jesper Simonsen 
D26  x 

  
Præstehusene         

P2  2 stk fliser med et stort hul  og 2 stk fliser med revne i

Kirsten Rose 
Jensen P2 

 

x  
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P115 
Fliserne på fortovet ud for vores hus - Præstehusene 
115 - kunne godt trænge til en opretning. Det gik galt 
da de skiftede ... vandlåsen . 

Mette Dam Møller 
P115 x x 

  

P78 - P84 
Sygt kirsebærtræ på fællesarealet ønskes fældet 
Vildnis i hakket mellem P82 og P84 udtyndes 

P84  x 
  

P78 
Opretning af fliser på bagstien ved P78. Fliserne 
ligger så forskudt, at man nemt kan snuble over dem 

Quaade P78 

x  
  

P86 
Beskæring af hasseltræer/buske foran indgangsside 
P86 - gerne fjernet. 
Fliser foran P86 og P88 er knækkede og ødelagt. 

Eva Eiler Nielsen. 
P86. x x 

  

P38 
to kirsebærtræer og kraftig beskæring af et 
kirsebærtræ der står op P38. Sjur Ohlsen P38 

 x   

P51 - P75 
Præstehusene 51 - 75 meget forsømt og trænger til 
en omlægning. Ønsket tidligere fremsat fra P57, men 
blev sat på stand-by. 

Ole Henningsen  
P67 x  

  

P123 
Træerne ved gavlen af Præstehusene 123 beskæres 
kraftigt, da grenene støder mod vinduer, overdækning 
og gavl. 

Michael Gæde 
P123  x 

  

P67 
"Falsk Akacie" haverne i P67 og P69 ønskes fældet 
helt 

Ole Henningsen 
P67  x 

  

P90 
Nye fliser, der er ca. 5-6 hullede, ødelagte af slagsen, 
samt de ligger dårligt 

Lisbeth Bruun 
P90 x  

Sneglebe-
kæmpelse 

P100 
P100: beskæring eller fjernelse af pilekrattet ud 
havesiden. Fliser udenfor indgangspartiet trænger til 
opretning. Mellemrummene mellem fliserne er store. 

P100 x x 
  

P101 
P 101 kunne godt tænke os at få beskåret træ(erne) 
på P-pladsen, så gadelampen/lamperne igen bliver 
synlig(e) - specielt i "vores" ende ud for P97.  

Honoré og 
Sørensen P101  x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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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Nyt fra Brugergruppen – September 2007 
 

 

Der var store væsentlige sager på Brugergruppens dagsorden i 
september. De allerstørste var: 
 
Energispareaktiviteter og Klimastrategi 
 

Folketinget har pålagt alle landets større varmeværker at gennemføre energibesparelser 
ude hos brugerne på 1 % om året – i 8 år! Altså i alt 8 %. Det er ganske meget, og det 
kræver en stor indsats hvis hr. og fru Albertslund skal spare 8 % på varmen. Vaner skal 
ændres, huse skal efterisoleres og nye ventilationssystemer skal installeres. Det bliver en 
kæmpe opgave, men nu har Brugergruppen taget de første skridt til at få den løst. På 
mødet i september godkendte Brugergruppen, at der i 2008 skal bruges 5,9 mio. kr. på 
opgaven. Det betyder en stigning på den variable MWh takst på 31,72 kr. Men så bliver der 
også meget mere energirådgivning til borgere og boligområder og igangsætning af en lang 
række forskellige mere tekniske projekter. Indsatsen skal også se som en del af 
kommunens nye Klimastrategi, der skal få os til at spare på energien, nedsætte CO2-
udledningen og mindske vores bidrag til drivhuseffekten. 
 

Renholdelse af parker og naturområder – Min By Ren By – Indsatsen 
fortsætter 
 
Der har været en del debat i Brugergruppen om projekt ”Min By Ren By”. Skal 
renholdelsesindsatsen i Albertslund finansieres over skatten eller kan den delvist 
finansieres over affaldstaksterne? Den strid er nu afgjort. Flertallet i Brugergruppen var 
bekymrede for, at renholdelsen i byen ville blive dårligere, hvis ikke vi er med til at betale for 
den over taksterne – kommunen har jo i forvejen svært nok ved at få skattekronerne til at 
slå til. Og da en rundspørge til 500 albertslundere viser, at langt de fleste er godt tilfredse 
med, at der bliver gjort en ekstra indsats, så besluttede Brugergruppen, at hver husstand 
også i 2008 skal betale kr. 180 over affaldstaksterne til renholdelse af byens grønne 
områder. Det betyder, at renholdelsesniveauet forbliver det samme, som vi nu har været 
vandt til i de seneste 3 år, hvor projekt ”Min By Ren By” har eksisteret. 
 
 
Vand-, varme- og affaldstakster i 2008 
 
De ”rå” takster i 2008 for vand, varme og affald vil i det store og hele være uforandrede. 
Men nye aktiviteter som f.eks. føromtalte energispareaktiviteter og så renovering af 
fjernvarmerør betyder en stigning. Hvad angår fjernvarmerør, så er det prisstigninger på rør 
og entreprenørudgifter, der gør, at det er nødvendigt at afsættes flere midler, for at kunne 
fuldføre den igangværende renoveringsplan. Der skal således i 2008 afsættes 3 mio. kr. 
mere end i 2007. Det betyder en stigning på kr. 2,11 pr. m2 bolig i 2008.   
 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens Arbejdsgruppe 
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Velholdt DRENGECYKEL til ca. 5-årig, mrk. Mustang Peacock, sølv/blå, sælges for 250 kr. 
 
2 stk. DUKKEHUSE, uden møbler, sælges for 50 kr. pr. stk. 
 
Kort LÆDERJAKKE, sort, str. L, aldrig brugt, sælges for 500 kr. 
 
Bornholmske BRUDFLISER, ca. 5 m2, kan frit afhentes. 
 
Henvendelse: Preben Carlsen, D 63, tlf: 43 96 97 19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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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Hvordan kan jeg spare 1 ton CO2 på et år? 
 
 
Miljøstyrelsen har opfordret os alle til at nedsætte vores personlige CO2 udslip med 1 ton 
om året. I dag er vores gennemsnitlige personlige udledning på 6 tons om året, så vi skal 
altså i gennemsnit spare 17 %.  
Og det er små tiltag hist og her, der skal til for at opnå at spare 1 ton.  
 
Nedenstående er en oversigt over ting, du kan gøre for at nedsætte CO2-udslippet. 

 

Tiltag 
Reduktion i kg. 

CO2 pr. år 

Hænge vasketøjet op i stedet for at bruge tørretumbler 3 gange om 
ugen 

200 

Udskifte et B-mærket kølefryseskab med et A++  175 

Skrue én grad ned for radiatorerne i et hus med gennemsnitligt 
varmeforbrug 

110 

Udskifte 6 almindelige 60 w pærer, der er tændt i 4 timer om dagen, 
med elsparepærer 

200 

Slukke helt for standbyforbruget på TV, stereoanlæg og dvd 80 

Slukke helt for standbyforbruget på computer og computerudstyr 80 

Tage korte brusebade på max 5 min hver dag i stedet for 10 min 65 

Installere en sparebruser 65 

Vaske 3 vaske om ugen ved 40oC i stedet for 60oC 40 

Droppe en flyvetur til London (tur/retur) 300 

Droppe en rejse til Bangkok (tur/retur) 1900 

Køre i en bil, der kører langt på literen frem for en, der kører kort 1000 

Gå eller tage cyklen 5 km. om dagen i stedet for at tage bilen 150 

Tage toget på arbejde (20 km) i stedet for bilen 990 

 
Som en tommelfinger regel kan du regne med, at  
1 kWh svarer til 0,5 kg. CO2 og  
1 liter benzin svarer til 2,4 kg CO2 

  
 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
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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 eller 
Ole Lassen, D 40, Telf. 43 45 44 10 

 
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: 

Juleturnering - badminton Lørdag d. 15/12 kl. 09.30 Egelundskolen 

 

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 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
 

Uge 41 
9. – 10. okt. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 42 
16. – 17. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 43 
23. – 24. okt. 

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 44 
30. – 31. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Fredag den 2. november afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 45 
6. – 7. nov. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved 
parkeringspladsen, 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 
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 


