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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 7. april 
kl. 19.30 
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GODT FORÅR 2008 
 
Det har jo været en skånsom vinter når det handler om snerydning, men vi har brugt en 
del af budgettet til forebyggende saltning.  Vi har fundet at pengene var givet godt ud og 
fortsatte, men forventer at det nok er slut nu.  Sikker kan vi dog ikke være og heller ikke 
på, at der stadig kan komme en dyne sne. 
 
Den milde vinter har været god for vores varmeudgifter, men desværre ikke været 
hjælpsom med at bekæmpe de ”skadedyr”, som vinteren og dens frost ellers plejer at få 
bugt med.  Det er også meget tidligt, at fx kaprifolie allerede længe har haft grønne blade 
og erantis har bragt sit gul-grønne skær over en ellers vintertrist have. 
 

SNEGLEDAG 
 
Søndag d. 2. marts var udråbt som start på kampen mod den iberiske snegl, og der var ca. 
35 af foreningens medlemmer, der mødte op for at hente en pose sneglegift.  Bestyrelsen 
havde lavet en prototype af vores anbefalede fælde, som kunne studeres. 
 
Bestyrelsen har også udlagt 4 fælder i Lunden og vil holde øje med udviklingen. 
 
Skulle I have glemt at hente en portion gift, eller hvis I pludselig skulle få besøg og så 
ønsker at være med til at bekæmpe denne snegls udbredelse i vores område, kan I 
primært henvende jer til Jesper, D26, ellers til Helle, P81, eller Steen, H2.  Der ligger 
endnu fliser bag garagen i Lunden, som kan anvendes til at lave fælder med. 
 
Vi gentager lige hvordan vi anbefaler giften skal anvendes og husk, at det er op til jer der 
etablerer fælderne at tilse dem med jævne mellemrum og sikre opfyldning, efterhånden 
som giften spises.  
 
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 skåner de fredede vinbjergsnegle, 
som på grund af deres sneglehus ikke kan komme til giften, ligeledes fugle og andre dyr. 
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FÆLLESARBEJDE MED ETABLERING AF HPFI RELÆ 
 
Arbejdet er nu godt i gang og bestyrelsen har kun hørt om et enkelt tilfælde af problemer 
med strøm efter endt installation.  Heldigvis fandt ejeren relativt hurtigt årsagen til at HPFI 
relæet slog ud, så apparatet kunne slukkes, men det var selvfølgelig ikke morsomt at være 
uden strøm ved spisetid. 
 

VEDRØRENDE ARBEJDSGRUPPE TIL FASTELAVNSTØNDESLAGNING 
 
Bestyrelsen opfordrede medlemmer med interesse for, at foreningen afholder sådanne 
traditionelle arrangementer til at melde sig til en arbejdsgruppe, der påtager sig ansvaret 
for planlægning og afvikling af sådanne arrangementer.  Vi glædede os selvfølgelig over 
det ene medlem, der reagerede positivt på vores opfordring – og tak for det, men vi 
syntes, det er meget sløvt af jer medlemmer.  Bestyrelsen syntes derfor I skal overveje 
med jer selv, om sådanne traditioner skal forsvinde i foreningens regi, eller om I er villige til 
at hjælpe med til deres gennemførelse. 
  
Det er ikke naturgivent, at det er bestyrelsen, der skal stå for dette.  Så kom frem og meld 
jer til at være med til at skabe den rigtige stemning for børn, børnebørn og voksne ved 
sådanne arrangementer. 
 

OVERTRÆDELSER AF LOKALPLAN 18.5 FOR VORT OMRÅDE 
 
Bestyrelsen har ikke nyt at melde ud om dette, men har aftalt nyt møde med forvaltningen 
medio april. 
 

AFFALDSORDNING  
 
Det har været offentliggjort i Albertslund Posten at kommunen har iværksat en 
høringsrunde om forslag til ændringer i vores affaldsordning. Bestyrelsen og vores 
foreningsblad var repræsenteret ved et høringsmøde den 14. februar på Rådhuset.  Det 
var et velbesøgt møde og fra de indlæg, der var på mødet, var det ikke individuelle 
beboere eller repræsentanter for foreninger, der var positive overfor kommunens forslag, 
der var mødt op. 
 
Alle indlæg på mødet var imod de foreslåede ændringer, dog tilkendegav enkelte at der 
måske kunne være delelementer, der kunne diskuteres.  Det var især ændringerne på 
storskralds-, stort affalds- og papir/glas, der vakte stor modstand. 
 
Kommunens begrundelse for at foreslå disse ændringer skulle ses i den sammenhæng, at 
der skal forhandles ny kontrakt på renovationsområdet sidst på året, og der var forventning 
om, at der ville være et større prishop på netop disse områder.  Mange indlæg gav udtryk 
for at det jo ikke var beboerne eller foreningerne, der ikke kunne leve op til ordningen, men 
at det i stedet var måden indsamlingen var arrangeret på.  Der blev spurgt til, hvorfor 
forvaltningen ikke havde gjort mere for at orientere om kommunens statistiske materiale 
om indsamlingen, så der kunne gøres noget lokalt, fx ved at udsende ”gratis” information 
til grundejer- og beboerforeningers medlemsblade.  De trykker gerne sådant på samme 
måde som de trykker materiale modtaget fra Agendacentret. 
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Den generelle holdning til forslaget var at det var en ”ommert”.  Det vil så ske ved, at der 
vist  afholdes ”udvidet” brugergruppemøder med deltagelse af foreninger, der vil have 
indflydelse på den ordning der senere kommer i udbud.  Hvis dette er forstået rigtig vil 
bestyrelsen deltage i disse møder. 
 
Hvis det er muligt at skaffe materiale om de forslåede ændringer på affaldsområdet, vil vi 
få dette lagt på vores hjemmeside ellers kan der henvises til Albertslunds kommunes 
hjemmeside  
http://www.albertslund.dk/Nyheder/2008/Miljoeogforsyning/BorgermoedeAffald.aspx , 
hvorfra dokumenterne kan åbnes.  Her er der også anvisninger om, hvad der hører til de 
enkelte affaldsgrupper. 
 

ENERGISPAREPROJEKTET  
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmer med interesse for energispareprojektet om at melde ind 
til Ole Henningsen, P67, olehen@vejrmolle.dk.  Projektet blev diskuteret på sidste 
bestyrelsesmøde, men bestyrelsen har ikke besluttet, hvordan vi kan påvirke processen, 
udover at deltage i møder, og opfordre medlemmer til at melde sig og diskutere forslagene 
rækkevis.  Der er møde om projektet den 3. april 2008 kl. 16.00 på Rådhuset. 
 

FÆLLESAREALER  
 
Bestyrelsen har fornyet kontrakten med anlægsgartner Walther Jensen for de næste to år.  
Vi er vældig glade for vores samarbejde med Walther Jensen og hans folk, og har ikke 
fundet nogen anledning til ikke at ville foretage denne fornyelse. 
 
Vi er i gang med at indhente tilbud på fartdæmpende foranstaltning for p-plads P51 – 129, 
med en forventet placering udfor P123.  Der har været en underskriftindsamling der med 
vægtigt flertal ønskede en sådan foranstaltning.  Vi vil betragte dette projekt som forsøg og 
vurdere om lignende skal etableres for de øvrige p-pladser, hvis sådant ønskes. 
 

CARPORTVEDLIGEHOLD  
 
Bestyrelsen vil snarest opfordre carportejerne til at arrangere en arbejdsdag hvor 
carportene bl.a. kan blive vedligeholdt med træbeskyttelse.  Denne opfordring med 
nærmere beskrivelse vil blive omdelt særskilt til alle ejere af en carport.   
 
 

SANDKASSEFYLDNING 
 
Bestyrelsen har nedenstående liste over kontaktpersoner for de enkelte legepladser, og vi 
håber, at den også er brugbar i år.  Hvis du er nævnt, men ikke kan påtage dig dette 
hverv, så bedes du henvende dig til nedenstående, hurtigst mulig og gerne med en 
afløser. 
 

Helle på mail  bennedsen@comxnet.dk  evt. på 4396 4344  
eller 
Jens på mail sikker@get2net.dk evt. på 4342 7448 
eller  
Jesper på mail simonsen@ruc.dk evt. på 3526 6065 
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Hvis der ikke ønskes sand bedes den enkelte kontaktperson give besked til de ovenfor 
nævnte.  Sandet forventes bestilt til Kristi Himmelfartsferien. 
 
 

Plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 
P38 Rikke Leland, P40 H94 Helle Feddersen, H86 
P50 Anne Lindberg, P50 D13 Peter Vedtofte, D11 
P116 Jens Grøn, P120 D17 Elin Klausen, D17 
P21 Niels Gadsbøl, P21 D48 Kim Jensen, D56 
P79 Flemming Bauer, P87 D57 Peter Nielsen, D59 
H10 Peter Morthorst, H40 D86 Henrik Holm-Kjar, D80 
H18 Morten Thulin, H24   

 
Hvis der er ønsker om ændringer til nærlegepladser bedes de fremsendt til Jesper, se 
ovenfor.  Det kan være mindre ønsker eller ønsker, der ønskes medtaget på næste års 
budget. 

 
BREDBÅNDSNETTET 
 
Om telefonen, specielt telefonsvareren 
 
ComX arbejder med telefonsvarertjenesten, og har lavet en række ændringer, der gør den 
mere anvendelig. Det er nu muligt at indtale sin egen velkomst, det har man vistnok altid 
kunnet, men det har ikke fjernet ComX egen syntetiske “personen med nummer treogfyrre 
femogfyrre niogtyve treogtredive svarer ikke, indtal venligst en besked efter klartonen. Når 
du er færdig kan du lægge røret på eller trykke firkant”. Tidligere kom denne besked oven i 
det man selv havde indtalt, hvilket var ganske forvirrende for den kaldende. Sådan er det 
ikke mere, nu høres kun det, man selv har indtalt. Hvis man ikke har indtalt noget, er det 
stadig ComX’s syntetiske tale, ens venner får i øret. 
 
Der er flere, der har oplevet, at klartonen er ændret fra at være en kontinuert 
dyyyyyyyyyyyyyyyyyyt tone til en række dyt-dyt-dyt-dyt tonestød . Det er ikke en fejl, men 
et signal om at der er en ny besked i telefonsvareren og holder først op igen, når 
beskeden er aflyttet. Indtil man gør det, kan man benytte telefonen som sædvanlig. Som 
en særlig service kan man få telefonsvarerbeskederne sendt med email, så man kan høre 
den på sin pc og se numrene de kommer fra. Det fjerner imidlertid ikke den underlige 
klartone. Indtil videre skal man ringe telefonsvareren op og høre eller slette beskeden  for 
at få den gode gamle klartone igen. 
 
Der er nogen der har haft problemer med at aflytte telefonsvareren fra en anden telefon, 
det virker upåklageligt nu. Telefonsvareren har nummer 70 119 119, hvis man ringer fra et 
andet nummer skal man taste sit eget nummer efterfulgt af den 4-cifrede adgangskode. 
Indtil man selv ændrer adgangskoden til et andet tal er det 1-2-3-4. 
 
Alle vejledninger findes på 
www.comx.dk/kundecenter/opsætningsvejledning/telefonsvarer. 
 
 
 
 



Fra bestyrelsen 
 

Side 8 af 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

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 I ALBERTSLUND POSTEN 
 
På trods af bestyrelsens udmelding om ikke at ville bruge mere tid på Ib Andersens 
anklager vedrørende etableringen af vores bredbåndsanlæg, har vi ikke kunnet sidde hans 
indlæg i Albertslund Posten (AP) overhørig.  Bestyrelsen har sendt sit svar, men agter ikke 
at fortsætte diskussionen – ej heller i AP. 
 

OM DEN DIKTATORISKE GRUNDEJERFORENING 
Med overskriften “Diktatorisk grundejerforening” langer Ib Andersen i et læserbrev onsdag 
den 13. februar voldsomt ud efter bestyrelsen for grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park, fordi vi på demokratisk vis har skiftet den gamle fællesantenne ud med et 
tidssvarende bredbåndsnet. Til orientering for den undrende offentlighed følger her en kort 
redegørelse for grundejerforeningens beslutning om at opgradere den gamle 
fællesantenne til et moderne bredbåndsnet og hvordan, vi har gjort det. 
 
I 1969 blev det i deklarationen for vores bebyggelse bestemt, at grundejerforeningen skal 
"opkræve engangs- og vedligeholdelsesbeløb til fælles radio- og fjernsynsantenneanlæg". 
Grundejerforeningen har da også løbende vedligeholdt antennen og sørget for, at den 
teknisk var up to date. I takt med, at der kom flere kanaler, der skulle betales licens for, var 
der et udbredt ønske om at kunne fordele dem i pakker, så det enkelte hus ikke var 
forpligtet til at betale for kanaler, de ikke ønskede og aldrig så. Det krævede en større 
investering i anlægget. På generalforsamlingen i 2004 foreslog bestyrelsen derfor, at vi 
skulle nedlægge fællesantennen og tilslutte os TDCs hybridnet. Det blev ikke vedtaget, 
men interessen for en opdatering var til stede, for bestyrelsen fik bemyndigelse til at 
indhente tilbud på et egentligt bredbåndsnet med telefoni og internet. 
 
På generalforsamlingen i 2005 blev et forslag fra bestyrelsen om at etablere et 
fiberbaseret bredbåndsnet vedtaget med stort flertal, der var faktisk kun 4, der stemte 
imod. På samme generalforsamling blev den vedtægtsændring, der muliggjorde, at 
grundejerforeningen kunne optage et kollektiv lån til etableringen vedtaget med 291 JA 
stemmer mod 13 Nej stemmer. Der var imidlertid ikke mødt de 75% af husene, der kræves 
til en vedtægtsændring. Det skete på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 
med 345 JA stemmer mod 10 NEJ og 1 ugyldig. På samme generalforsamling fik 
bestyrelsen bemyndigelse til at indgå kontrakt om etablering af nettet og optagelse af lån 
til at finansiere det.  
 
I efteråret 2005 indgik bestyrelsen kontrakt med ComX om levering af et fiberbaseret 
bredbåndsnet. Etableringen startede marts 2006 og anlægget blev afleveret i juli samme 
år. Der var i begyndelsen store problemer med telefonien, den ganske vist var billig, men 
til gengæld meget upålidelig og alt for ofte helt ubrugelig. Nu virker det hele imidlertid 
perfekt, perfekte billeder på alle tv kanalerne, en telefon der virker uden ekko og 
uforudseelige afbrydelser samt en aldrig svigtende hurtig og billig internetforbindelse. 
 
Det skal tilføjes, at Ib Andersen har deltaget i de besluttende generalforsamlinger og at 
kommunen har godkendt de nye vedtægter med den begrænsning, at de ikke kan tage 
stilling til de juridiske aspekter, det kan kun en domstol. Til gengæld er der ikke tvivl om, at 
hele processen er foregået efter gældende regler og på demokratisk vis med fuld 
opbakning fra mere end 95 % af foreningens medlemmer. 
 
Ole Henningsen og Svend Tanke Nielsen 
Tidligere og nuværende formand for grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 
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K Ø B   O G    S A L G 
 

 
TRIP-TRAP stol, så god som ny, sælges for 350,- kr. 
 
FUNAI-TV med skærm på 42x32 cm, sælges for 300,- kr. 
 
Henvendelse: Hanne-Grethe på tlf. 43 45 91 07 
 

 
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, den 9.4.08 kl. 19.30 
Onsdag, den 21.5.08 kl. 19.30 
Søndag, den 8.6.08 kl. 12.00 

 
Alle møder afholdes i Væremøllen i Lunden. 
 

Vi ses! 
Møller 

 

 

ALT I TØMRER/SNEDKER ARBEJDE UDFØRES 
 

RING OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD 
 

PRISER OG KVALITET DER HOLDER 
 

TLF. 2084  8551 
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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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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: 

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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2008) 

 
 

Uge 11 
11. – 12. mar. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 12 
18. – 19. mar. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 13 
25. – 26. mar. 

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 14 
1. – 2. april. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 15 
8. – 9. april. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Fredag den 4. april 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 


