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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 4. august 
kl. 19.30
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27.5.2008 

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING RVP 
 
69 huse var repræsenteret inkl. fuldmagter. 
 
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

Peter Pagh, D70; Dirigent 
Christian Halkjær, H82: Sekretær 
Stemmetællere: Rikke, P40 + Jan Lund Madsen, D109 + Jens P127 + Karen H22 
 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var sket rettidigt. 

 
2. Bestyrelsens beretning. 

(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 
 
Formanden supplerede med mundtlige kommentarer herunder præsentation af 
Energiprojektet 
 

3. Kommentarer til Bestyrelsen beretning 
 

a. Lokalplan 
Kruuse D1: Udtrykte stor beklagelse og ærgrelse over at lokalplanen ikke 
overholdes og at det almindelige vedligehold mange steder er mangelfuldt. 
 

b. Energiprojektet 
Ole Henningsen: Fastslog at projektet er drevet af kommunen og altså ikke af 
foreningen.  
 
Dirigenten erklærede Beretningen for vedtaget da ingen ønskede afstemning 
herom. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab for foreningsåret 2007 – 08 
a. Kommentarer 

Finni Mortensen D79: Hvad koster annoncer i bladet? 
Kassereren anslog at en halvsides annonce koster ca. kr. 500,- 
 
Regnskabet er vedtaget. 
 

5. Indkomne forslag 
a. Henlæggelser til store investeringer 

Pilgaard: Spørger til generalforsamlingens kompetence til at beslutte noget 
sådant bindende for fremtidige generalforsamlinger. 
Dirigenten bekræftede, at det kan man ikke. Generalforsamlingen skal godkende 
beslutningen hvert år. 
 
Maja Detterberg H10: Mener at medlemmernes penge ligger bedst i egne 
lommer frem for i foreningens regi. Spørger til om henlæggelsen kommer oven i 
stigningen på 400 kr. 
Formanden kunne bekræfte dette. 
 
Kim P40: Er der en grund til at man ikke blot hæver kontingentet? 
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Svend: Ikke andet end at vi ønsker at binde pengene. 
 
D35: Støtter forslaget men ønsker pengene anbragt i en fond. 
 
Forslaget blev herpå vedtaget. 
 

b. Trafikdæmpende Foranstaltninger for Stensmosevej 
Jesper D26: Berettede at bestyrelsen i det forgangne år har været i kontakt med 
kommunen om den øgede trafik på Stensmosevej. Kommunen har svaret at de 
vil se på sagen. Efterfølgende har kommunen meddelt at man har sat sig for at 
tælle trafikken. 
 
Kirsten P2: Har to gange været tæt på at blive påkørt pga. de nye til- og 
frakørselsveje. 
 
D33: Skiltning kunne være en mulighed. Mistanke om, at der faktisk sker flere 
uheld end kommunen tror. En del uheld anmeldes således ikke. 
 
Svend kunne tilføje, at RVP ikke er blevet hørt i forbindelse med ændringerne på  
Stensmosevej. 
 
Jesper opfordrede til at medlemmerne skrev til AP og i det hele taget gjorde sig 
hørt. 
 
Forslaget blev vedtaget 
 

c. Træhøjde i RVP 
P104 fremlagde forslaget på forslagsstillerens vegne. 
 
Dirigenten præciserede at generalforsamlingen ikke kan træffe beslutninger om 
træer på egne matrikler. 
 
Kirsten P22: Hvem bestemmer over træerne på stamvejene? 
Svend: Det gør kommunen. 
 
Jesper D26: Advokerede kraftigt for at træerne bevares. 
 
Karen H22: Kommenterede at formelt skal nogen stille ændringsforslag for at 
forslaget kan ændre form og/eller indhold. 
Dirigenten kommenterede, at forslag vil blive opfattet efter deres intention og ikke 
bogstaveligt efter den nøjagtige formulering. 
 
Helga: Mener ikke at forslaget kan siges at omfatte fællesarealer. 
 
D46: Mente at man bør henvende sig til sin nabo vedr. træer på matrikler m.v. 
 
Kim P40: kan man ikke i fremtiden hjælpe forslagsstillere til at formulere sig 
klart? 
Dirigenten svarede at bestyrelsen havde ønsket at afvise forslaget i den 
nuværende formulering, men at han havde sagt at det ikke kunne ske.  
Forslagsstilleren kunne præcisere sin formulering før afstemningen. 
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Det vedtages at bestyrelsen laver en henstilling om, at man tager hensyn til sine 
naboer. 
 

d. Afviser stillingtagen til TV kanaler 
Ole fremførte at netop generalforsamlingen kan ændre opsigelsesvarslet i 
pakkerne. 
 
Afstemning v. håndsoprækning viste FOR: 42 IMOD : 20. Ole begærede skriftlig 
afstemning. 
 
Den efterfølgende afstemning viste 86 stemmer for forslaget og 42 imod. 
Forslaget er vedtaget, hvorpå forslag nummer 5 bortfaldt.  
 
 

6. Budget – herunder fastsættelse af kontingent 
Svend uddybede at posten til beskæring er meget stor, og at udskiftning af træer sker 
ved den årlige gennemgang. 
 
Henning D9: Ønsker at bestyrelsen tester priser 
Svend: Berettede at pris testes og pris/kvalitet løbende testes. Kontrakten er 2-årig og 
har således ikke været syretestet i år. 
 
Steen: De generelle prisstigninger taget i betragtning er kontingentet på ca. kr. 400 er 
meget billigt. 
 
Forslaget til budget er vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen genopstiller – bestyrelsen er valgt 
Suppleanter genopstiller: Jens P124, Jesper Krogh, Rikke P40. De er valgt. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Preben Kellerstrøm 
Kritisk Revisor: Kjeld Christensen, P31 
Kritisk Revisor Suppleant: Ole Henningsen, P67 
 
Kritisk revisor er genvalgt 
Kritisk revisor suppleant er også genvalgt. 

 
9. Evt. 

 
Peter D22: Beklagede sig over at få sit hus vist på forsiden af et nummer af 
medlemsbladet. Peter fortalte at kommunen har vedkendt sig at have rådgivet ham 
forkert ang. udførelsen af støjhegn mod Stensmosevej, hvilket også forklarer 
bestyrelsen undren over på hvilket grundlag en dispensation er givet. Peter undrer sig i 
øvrigt over at bestyrelsen ikke selv aktivt har taget kontakt til ham under opførelsen af 
hegnet. 
 
Finni D79: Fjernaflæsning af vandmålere: Er det noget bestyrelsen har bestilt? 
Svend: Det er kommunen. 
 
Jesper D26: Et godt råd til indehavere af mosplagede græsplaner: Anvend gødning 
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med jernvitriol. Det virker og kan fås i byggevarehuse. 
 
D5: Udbad sig kommentar fra bestyrelsen på indlægget fra Peter D22. 
Svend betonede, at det ikke er bestyrelsen, der har bragt de billeder i bladet, og der 
intet personligt er i bestyrelsens opfølgning på sagen om støjhegnene, men beklagede 
at D22 ikke har sat sig ind i reglerne i lokalplanen før hegnet blev opført, og henledte i 
øvrigt opmærksomheden på at denne er at finde på foreningens hjemmeside. 
Svend forklarede at bestyrelsen er blevet negligeret i sagen og på intet tidspunkt er 
blevet hørt, samt at der efter dispensationen er givet er blevet indkaldt til høring. 
Bestyrelsen har bedt kommunalbestyrelsen præcisere hvad dispensationen fra 
lokalplanen går ud på. Det er endnu ikke sket. Bestyrelsen ønsker fortsat at vide hvad 
der ligger bag når kommunen dispenserer fra lokalplanen. 
 
Peter D22 efterlyste en dialog med bestyrelsen og at bestyrelsen havde ringet på hans 
dør inden hegnet blev opført, da man jo kan komme til uforvarende at bryde reglerne i 
lokalplanen. 
 
Svend: Det handler principielt om at man følger lokalplanen. Støjhegn er der intet i 
vejen for at man opfører, der skal blot være plads til en hæk ’udenpå’. Hegn og hæk må 
heller ikke overstige 1,8m. 
 
Dirigenten takkede herpå for god ro og orden. 

 
ENERGISPAREPROJEKTET  
 

Der var planlagt et møde i begyndelsen af april, hvor det rådgivende arkitektfirma “Rubow 
Arkitekter” skulle fremlægge en helhedsløsning for en energimæssig opgradering af vores 
huse til dagens standard. Imidlertid havde RUBOW arkitekterne først materialet færdigt i 
slutningen af maj, så mødet blev holdt den 22. maj. På grund af nogen uklarhed om hvorvidt 
der i det hele taget skulle holdes møde den dag, kom den endelige indkaldelse først et par 
dage før, så der var kun 7 huse repræsenteret.  
 
Arkitektfirmaet Rubow er specialister i lavenergihuse og energimæssig opgradering af ældre 
huse. De har haft forskellige andre opgaver i Albertslund og kommunen har engageret dem til 
at undersøge, hvordan vores huse kan forbedres, og hvad det vil koste. De præsenterede et 
meget ambitiøst oplæg til total energirenovering, og skønnede, at det vil koste noget i retning 
af en million kroner per hus. Nu er det jo et arkitektfirma, og de har været rundt i bebyggelsen 
og set, hvordan husene ser ud og benyttet lejligheden til at komme med andre forslag til 
ændring af udseende og fremtoning, end hvad der følger af ekstra isolering. Projektoplægget 
ligger på hjemmesiden. Kig på det og se, hvordan vores huse også kan komme til at se ud, 
men se fort fra ekstra vinduer på indgangssiden og altaner på havesidens overdækninger, de 
giver jo ikke bedre isolering.  
 
Da al ekstra isolering skal være på ydersiden, hvis man vil undgå fugt- og kondensproblemer 
senere, vil en totalrenovering under alle omstændigheder medføre væsentlige ændringer i 
husenes ydre fremtoning, så man har i projektet forudsat, at det bliver lavet i en række ad 
gangen. Det er i sagens natur ikke realistisk. På den anden side, er det oplagt, at der er store 
besparelser, hvis samme arbejde skal laves på flere huse. Hvis man udnytter, at husene er 
bygget af ens moduler, vil man nemlig kunne få tilbud fra storentreprenører og en egentlig 
industriel proces. Uanset om det er hele rækker eller nabohuse vil der være besparelser, hvis 
der er mange huse, der skifter de samme elementer.  
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Et oplagt sted at isolere mere er taget. I Rubows oplæg har man udover ekstra isolering 
ovenpå det eksisterende tag givet plads til solfangere og lavet større åbning til ovenlys, så der 
kommer mere lys i gangen på første sal. Det ekstra vindue laves skråtstillet på linje med 
solfangerne. Det skal give mulighed for ventilation gennem hele huset om sommeren. Det er 
ret umuligt at beskrive i ord, se selv hvordan på projektoplægget. Fornyelsen af taget 
indebærer et udhæng på ca. 50 cm på begge sider af huset, altså både til have- og 
indgangssiden. Udhænget vil beskytte den øverste del af facaden mod vejrliget. 
 
Facadeelementerne på havesiden er en af de store kuldebroer, som det enkelte hus kan 
lukke. Her foreslår Rubow, at hele facadeelmentet med brystning og vinduer i stueplan eller på 
første sal eller begge steder, erstattes samlet. Vinduerne skal være 3-lags energiruder og der 
skal mere isolering af brystningen. Endegavlene er en anden kuldebro, der er stor interesse for 
at få lukket. Der blev ikke talt om isolering af gulvene. 
 
Mødet resulterede i, at der arbejdes videre med projektet og holdes et møde for alle 
interesserede huse i slutningen af september. Her vil Rubow præsentere et mere 
gennemarbejdet projekt samt forslag til forbedring af de områder, der kan foretages af den 
enkelte husejer. Eksempelvis udskiftning af havesidens brystninger og isolering af 
endegavlene. 
Bestyrelsen har modtaget kopi af 1. udkast til planer for hvordan energiprojektet for vores huse kunne tænkes 
udformet.  Der vil blive indkaldt til møde, hvor de interesserede får indbydelse.  Bestyrelsen vil lægge information 
om mødeindkaldelse på vores hjemmeside. Så jer, der er interesseret - men ikke har meldt jer - hold øje med 
hjemmesiden eller kontakt Ole. 
 
Vi lægger 1. udkast af planerne på vores hjemmeside. 
 
Bestyrelsen opfordrer stadig medlemmer med interesse for energispareprojektet om at melde ind til Ole 
Henningsen, P67, olehen@vejrmolle.dk.   
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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 
 

 
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: 
 

Søndag, den 8.6.08 kl. 12.00 
 
Alle møder afholdes i Væremøllen i Lunden. 
 

Vi ses! 
Møller 
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Vestegnens Vinduer A/S 
v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 
Røde Vejrmølle Park 

 
Priseksempler: 

Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags termo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

• Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

• Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

• Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 
• Fast tid og fast pris 
• Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 

 
 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 
  

• Forsikringsskader af enhver art 
• Skillevægge og lofter 
• Alle typer skure og overdækninger 

 
 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 
 

Vi er medlem af byg garanti ordningen 
 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 
40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 
 

 

 

 



Side 12 af 16 

Cykelskovtur med hele familien 
 
Traditionen tro afholder motionistforeningen igen i år cykelskovtur på vestegnen Søndag 
den 22/6  kl. 10.00 .   
 

Mødetid og sted: Væremøllen 
 
Alle – store som små – kan deltage. ( Det er ikke en forudsætning, at man er medlem af 
motionistklubben ) 
 
Vi planlægger ruten, så den tager højde for, at også de yngste deltagere synes det er 
sjovt og overkommeligt. 
 
Tag mad og drikke med til eget forbrug, idet der er indlagt ”pit stop” med passende 
mellemrum og frokostpause, når vi føler trang til det. 
 
Vi har i mange år været en pæn stor flok når vi drog af sted, men sidste år var det et 
yderst begrænset deltagerantal. Vi blev ikke væk fra hinanden!! 
Men vi 5 havde en fin tur og hyggede os endda. 
Lad os se om vi kan slå deltagerantallet fra tidligere år og få en fin tur rundt på det dejlige 
stisystem vi har her på Vestegnen. Og husk: det er god motion og ikke særligt 
anstrengende at cykle rundt i skoven. 
 

På gensyn søndag den 22/6 kl. 10.00 ved Væremøllen 
RVPMK 
   
 

 
Et par gode sommerråd. 

(Fra et velmenende medlem) 

 
Nu da den varme årstid ligger foran os, og vi alle begynder udelivet og at leve for åbne 
døre og vinduer, er der særlig brug for, at vi tager hensyn til hinanden. 
Det ville glæde mig meget, hvis I ville bringe en opfordring i bladet til at tage hensyn til 
naboer og omkringboende m.h.t. støj. 
 
Hvis vi alle følger 3 små ”husregler” ville det blive endnu rarere at bo i RVP 
 
Luk døre og vinduer hvis der spilles høj musik/radio/TV. Sluk ventilatoren om natten 
(f.eks. efter kl. 21) Undlad at bruge opvaskemaskiner, vaskemaskiner osv. efter kl. 20 
( evt. kl. 21) 
 
(Problemet med ventilator og opvaskemaskiner opstår jo, fordi de gerne er anbragt lige 
op ad naboens stue og soveværelse.) 
 
Jeg ved ikke, om grundejerforeningen allerede har regler om dette. Jeg mener at kunne 
huske noget om brug af ventilator og elektrisk værktøj, men jeg ved ikke hvor det står. 
Under alle omstændigheder er der kommet mange nye indflyttere i RVP i de senere år, 
og vi andre tager ikke skade af at blive mindet  om det. 
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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 2008 Dato: Mødested: 

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 
 
Sæsonen er nu slut men starter op igen til efteråret, så hvis du har lyst til at spille 
badminton på Egelundskolen fredag eller lørdag, kan du kontakte 
 
Dan Raun 
H 106 
4345 6509 
dan.raun@besked.com 
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Uge 24 
10. – 11. juni 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 25 
17. – 18. juni 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 26 
24. – 25. juni 

Restaffald 
Haveaffald 

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 27 
1. – 2. juli 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Fredag den 4. juli afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 28 
8. – 8. juli 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 29 
15. – 16. juli 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 30 
22. – 23. juli 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 31 
29. – 30. juli 

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. 

Fredag den 1. august afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 32 
5. – 6. august 

Restaffald 
Haveaffald 

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

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. 

 

 


