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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 3. marts 
kl. 19.30 
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CARPORTE OG VINTERENS BESKÆRINGER  
I forbindelse med vinterens beskæringer har vi fået alle berberisbuske mellem carportene 
skåret ned. Hensigten er at carportene skal vedligeholdes med træolie i dette forår. Carport-
ejere omkring de enkelte parkeringspladser opfordres hermed til at gå sammen og afsætte 
en dato for dette arbejde i løbet af foråret. I et senere nummer af bladet vil der komme 
yderligere praktiske oplysninger om træolie, pensler m.m. 
 
 

SNEGLEDAG 
Der er fra flere sider opfordret til at vi i RVP går aktivt ind i kampen mod dræbersnegle. 
Denne opfordring er taget op og bestyrelsen har udnævnt søndag den 2. marts 2008 som 
snegledag. Vi har besluttet at indkøbe sneglegift som de enkelte beboere kan hente og 
anvende efter nogle retningslinjer som skal sikre at giften ikke udvaskes af regnvejr, samt at 
giften ikke rettes utilsigtet mod andet end snegle. Derfor skal giften anvendes i fælder som 
skal udformes efter nedenstående principper: 
 

 
Fælden placeres på jorden i fugtige områder eller hvor der er observeret mange 
dræbersnegle. Snegle uden hus vil kravle ind i fælden idet de tiltrækkes af sneglekornene. 
De vil spise af dem og kravle ud igen, dø og danne en giftig føde for andre snegle der 
herefter vil fortære dem. Fælden er afprøvet i RVP i 2007 og har vist sig effektiv. Fælden 
skåner desuden de fredede vinbjergsnegle som på grund af deres sneglehus ikke kan 
komme til giften, ligeledes med fugle og andre dyr. 
 
Det er op til de beboere der etablerer fælderne at tilse dem med jævne mellemrum og sikre 
opfyldning efterhånden som giften spises. 
 
Søndag d. 2 marts mellem kl. 11.00 og 12.00 vil giften kunne hentes ved skuret 
(Vejrmøllen) i lunden. Arbejdet med at skaffe fliser og ikke mindst arbejdet med at skaffe 
vinpropper vil bestyrelsen trygt overlade til de enkelte beboere. Herefter skulle vi være rustet 
til indsats i kampen mod sneglene så snart de første varme solstråler lokker dræbersneglene 
frem fra deres vinterskjul, og sultne kaster sig over alt spiseligt. Med lidt held og ihærdigt 
arbejde kan vi måske udrydde den første generation af dræbersnegle i beboelsen. God 
kamp! 
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ENERGISPAREPROJEKTET 
 
De 11 huse, der har vist interesse i at deltage i energispareprojektet holdt den 17. januar 
møde med kommunen om projektet. Som omtalt i novembernummeret er baggrunden, at 
varmeværket hvert år skal bruge et beløb på 1% af værdien af den leverede varme til 
energiforbedringer hos slutbrugerne. Det langsigtede mål er, at få de eksisterende huse til at 
opfylde de krav, bygningsreglementet stiller til nye huse. Det vil få vores gennemsnitlige 
varme- og varmtvandsforbrug til at falde fra ca 16 MWh/år til 10 MWh/år. Med dagens 
varmepris på 600 kr/MWh betyder det en årlig besparelse på godt 3500 kr. Hvis vores huse 
var isoleret som rigtige lavenergihuse, ville det gennemsnitlige varme- og varmtvandsforbrug 
komme ned på 5,5 MWh/år. Så langt er det dog kun muligt at komme, hvis husene fra 
begyndelsen er bygget som lavenergihuse. 
 

Til orientering følger her det officielle referat: 

Efter en kort velkomst af Hans-Henrik Høg, så introducerede Niels Hansen deltagerne for 
forvaltningens energispareaktivitetsplan, der blandt andet betyder at varmeforsyningen kan 
give energirådgivning, tilskud til energiforbedringer og i RVP også et særligt tilskud på 
500.000 kr. til et projekt om at energirenovere en hel husrække. Herefter blev der vist en lille 
video fra et renoveringsprojekt i Vilnius, som en appetitvækker for forvaltningens langsigtede 
hensigt med energispareaktivitetsplanen. 
Fra forvaltningens side ser man helst en samlet tilgang til renoveringen, som sikrer dels en 
stor reduktion af varmeforbruget, dels at man bevarer, og gerne løfter, bydelens 
arkitektoniske kvaliteter. 
De fremmødte kom med en række opfordringer til forvaltningen for det videre arbejde: 

• Forvaltningen bør komme med forskellige forslag til renovering: Dels så det ligner det 
eksisterende, dels så man med renoveringen forsøger at forskønne kvarteret. 

• Beboerne så gerne en redegørelse for energiforbruget før og efter en eventuel 
renovering af husene 

• Ligeledes opfordredes forvaltningen til at opstille økonomiske beregninger ved de 
forskellige løsningsmodeller 

• Forvaltningen blev opfordret til at komme med forslag til ”brugsforbedringer” i 
tilknytning til renoveringsprojektet. Eksempelvis vinterhaver 

• Endelig blev forvaltningen opfordret til at komme med forslag til standardiserede 
trinvise forbedringer 

Forvaltningen vil til næste møde forsøge at illustrere problematikken ved uensartede forsøg 
på renoveringstiltag. 
Forvaltningen er indstillet på at rådgive den enkelte bruger for på den måde sikre, at vi får det 
største udbytte af den forbrugte energi. 
Forvaltningen bad om en tilkendegivelse af interessen for at arbejde videre med planerne. 
Den blev givet, hvorefter rådgiver og arkitekt vil blive inddraget. Et nyt møde vil blive afholdt 
den 3.april 2008. 
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RENTEFRADRAG PÅ COMX-LÅN 2007. 
 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af anden gæld”. Reference for 
fradragsretten er afgørelse fra det gamle ligningsråd SKM 2003.241.LR. 
 
Samlet ydelse pr. hus 2007 kr. 2.560,00 
Heraf renter (6% p.a.) kr. 1.100,38 
Afdrag kr. 1.459,62 
Restgæld pr. 31.12.2007 kr. 18.500,38 
 
 
 

 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  
  

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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Dansk Flygtningehjælp søger frivillige 
til lektiehjælp på Albertslund Bibliotek 

 
 

Dansk Flygtningehjælp og Albertslund Bibliotek starter lektiecafé for 7. klasse til og med 
gymnasiet. 
 
Lektiecaféen starter d. 29 januar 2008 og vil være åben tirsdage kl. 15 – 17.30. 
 
Der er ikke tale om undervisning, men lektiehjælpen skal erstatte den hjælp, som mange 
danske børn og unge kan få hos deres forældre. 
 
Kan du hjælpe med ét eller flere almindelige skolefag og har du lyst til at hjælpe børn og 
unge, der gerne selv vil have hjælp, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Bjerre, 
konsulent i Dansk Flygtningehjælp, på 55 91 00 61 eller kristine.bjerre@drc.dk  
eller bibliotekar Marianne Ellert, Albertslund Hovedbibliotek  mae@albertslundbib.dk 
( Tlf. 43 68 70 77) 
 
Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp får du tilbud om kurser og temadage, adgang til 
inspirationsmaterialer og netværk, mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp, 
transportudgifter betalt, forsikring samt konsulentstøtte. Dansk Flygtningehjælp kan udstede 
dokumentation for frivilligarbejde til brug for cv og studieoptagelse. 

 
 

Sommerfest lørdag den 14.6.2008 

 
For at det ikke fortsat skal være ”Tordenskjolds Soldater”, der arrangerer denne fest, vil 
vi meget gerne se nye ansigter med nye ideer til at præge arrangementet. Der må være 
langt flere, der er i stand til at yde frem for kun at nyde. 
 
Derfor glæder vi os til at se jer til planlægningsmøder på følgende datoer: 
 
  Onsdag, d.  5.3.08  kl. 19.30 
  Onsdag, d.  9.4.08  -    19.30 
  Onsdag, d. 21.5.08 -    19.30 
  Søndag, d.  8.6.08  -    12.00 
 
Alle møder afholdes i Væremøllen i Lunden. 
 

Vi ses! 
Møller 
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Sluk Lyset Danmark 
 

De gør det i Chicago og Sydney, i Brisbane og Århus, de gør det i Tel Aviv og Ålborg, 
i Toronto og København og mange andre byer kloden rundt. Men gør vi det også her i 
Albertslund? 
 
Verdensnaturfonden WWF opfordrer indbyggere og virksomheder i verdens storbyer, 
til at slukke lyset for klimaet - den 29. Marts -  i timen mellem klokken 20 og 21.  
 
Kampagnen er her i landet blevet døbt ”Sluk lyset Danmark”. Formålet er at vise, at vi 
alle ønsker tiltag der rykker - til gavn for klimaet! Og det ikke mindst her op til det 
store globale klimatopmøde i København i 2009, hvor alverdens regeringer skal indgå 

en ny aftale om energiforbrug og klimaudvikling.  
 
Storbyer over hele verden har tilsluttet sig kampagnen, der startede 
i Sydney sidste forår, hvor 57 procent af byens indbyggere deltog, 
og det betød, at energiforbruget faldt med 10 procent.  
 
Du kan være med og vise dit engagement i klimasagen. Sluk for alt 

unødvendigt lys den 29. marts mellem 20 og 21 - tænd i stedet stearinlys eller endnu 
bedre gå en tur i det mørke Albertslund! Eller du kan vælge at slukke for lyset og i 
stedet tage en tur ind til København - med tog selvfølgelig -, hvor cafeer og 
restauranter opfordres til at slukke for alt unødvendigt lys, og i stedet for satse på 
levende lys og akustisk musik!   
 

 
 

 

Med venlig hilsen: Agenda Center Albertslund, www.agendacenter.dk 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Du kan læse mere om kampagnen ”Sluk lyset Danmark” på: http://www.wwf.dk/464000c 

I København vil lyset på Rådhuset blive slukket i en time, og Københavns 

Kommune  arbejder for, at så mange lyspærer og andre strømforbrugende 

apparater i kommunale kontorer og institutioner slukkes den 29. Marts 

mellem 20 og 21. 
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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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Strømbesparelser i køkkenet. Lille indsats – stor effekt. 

 

Et af de rum, der har det højeste strømforbrug er køkkenet. Er du indstillet på at 
ændre lidt ved dine vaner i køkkenet, er der meget strøm (og penge) at hente, 
uden at det går ud over resultatet. Ikke mindst ovn og kogeplader bruger meget 
strøm. Ved at begrænse tiden, de er tændt, sparer du (naturligvis) strømmen. Her 
er nogle gode råd: 
  
- Udnyt for- og eftervarmen. Langt de fleste retter behøver ikke at komme i en 
forvarmet ovn, selvom det står i opskriften. Sluk for ovnen før retten er helt færdig, så 
kan den stå i eftervarmen. Ved at udnytte for- og eftervarmen kan du spare op til 25 %, 
uden at det påvirker tilberedningen. 
 
- Tø madvarer op inden tilberedning. Det tager længere tid og kræver op til 50 % 
mere energi at tilberede frosne madvarer. Tø i stedet maden op i køleskabet. Det sparer 
samtidig strøm til køleskabet.  

 
- Læg et tætsluttende låg på gryden.    
Kogning med låg på skrå kræver 35 % mere energi. 
Kogning uden låg kræver 65 % mere energi. 

 
- Kog med så lidt vand som muligt. Jo mindre vand, der skal varmes op, jo mindre 
bliver energiforbruget. Både pasta, kartofler, grøntsager og æg kan koges med meget 
mindre vand, end de fleste af os er vant til at bruge. Hverken kartofler eller æg behøver 
at være helt dækket af vand for at blive kogt – blot låget slutter tæt! F.eks. er det nok 
med en halv deciliter vand i bunden af gryden, når der skal koges æg. 

 
- Brug kun pander og gryder med lige bund og som passer til kogepladen. Det kan 
betyde et merforbrug af strøm på op til 50 %, hvis gryden er meget bulet. 
 
- Brug, hvis muligt, de små apparater som elkedel, mikroovn og brødrister. De er 
hurtigere og mindre energikrævende, end kogepladen og den almindelige ovn. 
F.eks. bruger elkedlen kun den halve energi i forhold til komfuret og brødristeren 
bruger kun 1/10 energi i forhold til ovnen. 
Mikrobølgeovnen kan med fordel anvendes til tilberedning af mindre portioner – eller 
til opvarmning af mindre portioner færdiglavet mad. 
 
 Se flere råd på hjemmesiderne: www.sparenergi.dk og www.seas-nve.dk  

 
                 Med venlig hilsen Agenda Center Albertslund 
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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  
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Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske til et 
af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 
 
 
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: 

Generalforsamling Fredag d. 7/3 kl. 19.00 Væremøllen 

Badmintonafslutning Lørdag d. 26/4 kl. 9.30 Egelundskolen 

Sommerfest Lørdag d. 14/6 kl. 14.00 Lunden 

Cykelskovtur Søndag d. 22/6 kl. 10.00 Væremøllen 

Årsfest Lørdag d. 23/8 kl. 18.00 Lunden 
 
 

BADMINTON 
 

Har du lyst til at spille badminton 
 
Der er mulighed for at spille badminton fredag eller lørdag på Egelundskolen. 
 
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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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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2008) 

 
 

Uge 7 
12. – 13. feb. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 8 
19. – 20. feb. 

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

Uge 9 
26. – 27. feb. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække 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 10 
4. – 5. mar. 

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

Fredag den 7. marts afhentning af miljøfarligt affald. 

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

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. 80 20 80 30 eller 
på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

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 


