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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 redaktionsmødet, 
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. JANUAR 
kl. 19.30
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Til medlemsbladet 

 
1 På foranledning af den nævenyttige bestyrelse i Grundejerforeningen ”Røde Vejrmølle 

Park” modtog jeg dette brev fra kommunen.  
 Det skal dertil siges, at bestyrelsen vidste jeg havde tilladelse til antennen. 
 Jeg betragter det derfor som groft forsøg på chikande. 
 
2 Dette berv fra kommunen bekræfter over for mig, hvor tåbelig en bestyrelse der sidder i 

grundejerforeningen ”Røde Vejrmølle Park”. At jage kommunen ud i en udgift på mange 
tusinde kroner, for noget de selv har vidst i 26 år. 

 
3 Dette er en kopi af tilladelsen, og som man kan se er den 26 år gammel. I nederste 

venstre hjørne står der oven i købet, at grundejerforeningen modtog en kopi. Jeg mener 
man bør sende Sigrid Glabo en kæmpe undskyldning. 

 
Ib Andersen, P.39 
 
 
 

Fjernvarmebrugere tilbydes et gratis 
eftersyn af varmeanlæg og forbrugsvaner 
 

Som led i kommunens Energispareaktivitetsplan kan alle fjernvarme-brugere i 
Albertslund få et gratis eftersyn af boligens fjernvarmeanlæg, klimaskærm (fx husets 
isolering) og familiens forbrugsvaner. Tilbuddet udføres af VVS-montør, som er 
specialist på området. 
 
Til melding til et eftersyn sker ved at maile til fjernvarmeordning@albertslund.dk  
Du kan også kontakte Albertslund Varmeværk, tlf. 29 60 72 74, for at få mere 
information. 
 
Mere energirådgivning 
Overvejer du et byggeprojekt eller at renovere din bolig, så husk at gøre det 
energimæssigt korrekt og fremtidssikret. Du kan få gratis råd og vejledning hos 
kommunens energirådgivere: 
 

• Torben Rudolf, tlf. 43 68 68 53, hvis det gælder varmeanlægget. 
 

• Ian Cridland, tlf. 43 68 68 58, hvis det gælder husets klimaskærm (fx isolering 
af vinduer) 

 
Albertslund Varmeværk støtter med 1.000 kr. pr. realiserede MWh- 
besparelse som følge af installation af forbedringer på fjernvarmeanlæg og 
klimaskærm. 
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Miljøet på dagsorden  

Nedtællingen er startet…. 
 
Om et år den 30.11.2009 slår Bella Centeret dørene op for verdenshistoriens (måske) 
vigtigste møde! Politikere, embedsmænd, regeringsledere og internationale 
nøglepersoner samles for at finde en løsning på civilisationens største udfordring: Den 
menneskeskabte klimapåvirkning. Gør vi ikke noget, men bruger løs af olie, kul og gas, 
som vi plejer, er fremtidens kodeord mangel på energi, stigende energipriser, vildere 
vejr, vandstandsstigninger, ørkendannelse, vand- og fødevaremangel, klimaflygtninge, 
konflikter og formentlig endda krige. 
 
FN’s Klimapanel bekendtgjorde for 2 år siden, at temperaturstigningerne skal holdes på 
maks. 2 grader. Men tingene går stærkt, og allerede nu er Det Internationale 
Energiagentur IEA kommet med en melding om, at 2 grader ikke er realistisk. Vi skal 
være glade, hvis vi kan holde den på 3, og gør vi intet, ender vi på 6. Det er 
bemærkelsesværdigt, for IEA er ikke hvem som helst. Agenturet har altid været tøvende 
over for drivhuseffekten og stået last og brast med olieindustrien. Men nu begynder selv 
olie-folkene at male fanden på væggen! Spørgsmålet er imidlertid, om verden er klar til 
en bindende klimaaftale? For der er rigtig mange interesser i spil: 
 
Olielandende er selvsagt ikke begejstrede ved udsigten til, at efterspørgslen på deres 
olie skal falde. Det er jo deres livsgrundlag! Olieselskaberne kæmper en brav kamp for 
at få lov til at bore efter olie nye steder. Så de har det fint med at isen på Grønland 
smelter! Og hvem skal i øvrigt betale for CO2-udledningen og -kvoterne? Ikke 
industrien, for det er jo en konkurrenceforvridende afgift! Det er I-landene, der bruger 
mest energi. Men klimakonsekvenserne rammer først og fremmest U-landene! Så U-
landene synes, det er hyklerisk, at I-landene stiller krav til dem og deres CO2-
udledning. Det er jo I-landene, der har skabt problemerne, og pr. borger er udledningen 
flere gange større end i U-landene! Senest har Finanskrisen fået mange regeringer til at 
få kolde fødder. Tænk nu hvis man, ud over de tusindvis af milliarder af dollars som 
hjælpepakkerne til finansverdenen har kostet, skulle komme til at betale lidt håndører til 
at redde klimaet! Og sådan kunne man blive ved. 
 
Men omvendt lysner det også. Efter 8 års fravær har USA meldt sig ind i kampen igen. 
Med valget af Obama er vi kommet meget tættere på en klimaaftale. EU (der er født af 
kul- og jernindustrien), har fået øjnene op og sat sig ambitiøse mål - 20 % 
energibesparelse og 20 % vedvarende energi i 2020! Her hjemme peger 
Statsministeren på behovet for en grøn revolution, og indrømmer at modstanden mod 
dansk energipolitik siden 70’erne har været en fejl!  
 
Jo, der sker ting og sager for tiden. Og nedtællingen til Klimatopmødet er startet. Hvem 
ved, måske kan det nås! Prøves skal det i hvert fald! 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
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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. 

 

9.550 kr. 
inklusiv moms 

 
samt 

 
Etablering af korrespondancetænding: 

 
600 kr. 

Inklusiv moms 
 
 

- alt i elarbejder – 
Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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Hvor meget CO2 går der på 

din julemad? 
 

 

Det afhænger selvfølgelig af, hvad du spiser, men det afhænger også af, hvor god 

du er til at sortere affaldet efter julebordet! 

Skyl emballagerne fra madvarerne (de behøver ikke at blive vasket) 

og sortér dem, så de kan afleveres til genbrug – i stedet for at smide 

dem i skraldeposen.  

Når industrien genbruger materialerne, i stedet for at bruge nye 

råstoffer, skal der bruges meget mindre energi og rent vand. 

Her er nogle tal: 

 

 

 

Se mere og følg affaldets veje i 10 små film, på: 

http://affaldetsvej.dk/ 

 

Med venlig hilsen og glædelig jul! 

Agenda Center Albertslund 
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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 
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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 
 
 

 
 

BADMINTON 
 

Har du lyst til at spille badminton 
 
Sæsonen er nu startet igen, 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 

 
Generalforsamling: 

 
Den ordinære generalforsamling i Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub 
er fastsat til:  
 

Fredag den 13. marts 2009 kl. 20.00 i Væremøllen. 
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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 50 
9. – 10. dec. 

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

Uge 51 
16. – 17. dec. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 52 
23. – ??. dec. 

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

Uge 1 
30. – 31. dec.  

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 2 
6. – 7. jan. 

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

Fredag den 5. december 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. 

 
 

 
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 


