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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 6. oktober 
kl. 19.30
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VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER STARTER NU. 
 
Bestyrelsen efterlyser som vanlig ønsker til beskæringer og fliseopretning. På 
baggrund af indkomne forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner 
Walther Jensen. Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i 
gang. 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring, der er indleveret sidste år ikke automatisk 
medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er blevet 
efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
Samtidig kan vi oplyse at beplantning og træer på stikvejenes bump tilhører Albertslund 
kommune, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at beskære eller ændre denne 
beplantning. 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre større ændringer. 
Ønsker fremsættes senest 1. oktober 2008 elektronisk til Steen Thystrup, Humlehusene 2,  
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 

 
 

GRØNT ER GODT 
  
Men ikke i øjnene. Tænk på det, når du ser på dit indgangsparti og fortovet ud for dit hus. 
Flisestien skal være 3 fliser bred og uhindret af buske og andet i fuld mandehøjde. Mange 
steder er der kun passage i 1 – 11/2 flises bredde, så man bliver tvunget ud i græsset, når 
man skal passere. Husk, at dit fortov er din nabos eneste vej til parkeringsplads eller 
stisystem, og at både postbude og skraldemænd skal kunne komme frem. 
En særlig opmærksomhed skal rettes mod hække, der vender mod offentlig vej,  
fortov eller stisystemer, bestyrelsen har fået henvendelser om fra beboere herom. Sørg 
venligst for at der altid er fuld passage på dit fortov – hele året – sådanne steder. Der er 
desuden hække der står langt ude på både fællesarealet og endda offentlig vej eller fortov.  
 
 

NY HÆK 
 
Tiden nærmer sig da det er optimalt for at plante en ny hæk. Rundt om i bebyggelsen ses det 
tydeligt at vore hække er affældige. Efteråret er tidspunktet hvor det er bedst at plante hæk. 
Hvis man ikke selv magter opgaven kan man betale sig fra det. Bestyrelsen har forhørt sig hos 
vores anlægsgartner der gerne vil give tilbud på arbejdet, men ikke kan komme med en fast 
pris da forholdene kan være meget forskellige. Er du interesseret, så kontakt Walther Jensen 
på tlf: 43 73 32 78. Ligeledes hvis du har store træer eller andre uoverkommelige opgaver 
forude. 
 
 

AFFALD, BYGGEAFFALD, AFKLIPPEDE GRENE, HAVEAFFALD OG JORD 
 
Rundt om på bebyggelsens fællesarealer ses tendenser til at der opstår uformelle 
affaldsdepoter for privat affald af forskellig herkomst. Jord og byggeaffald skal opsamles i 
lejede containere, og fjernes uden unødig forsinkelse, for egen regning. Alternativt skal det 
opbevares på egen matrikel. Det er dyrt at lade grundejerforeningen rydde op efter 
beboere, der ikke forstår at overholde dette. Vær en god RVP-beboer og gør andre 
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beboere, der opbygger uformelle affaldsdepoter opmærksom på dette, eller henvend dig 
til grundejerforeningen. Det er i vores fælles interesse, både af hensyn til områdets 
fremtoning og især af hensyn til grundejerforenings-kontingentet.  
 
 

CAMPINGVOGNE PÅ PARKERINGSPLADSER 
 
Nu er feriesæsonen forbi, og der er ingen undskyldninger for at parkere campingvogne på 
vores pladser. Det gælder for øvrigt også for camplet’er og almindelige trailere. Vi kan 
anbefale, at de er fjernet inden den 21. september, hvor vi vil bede nærpolitiet om at tage 
affære. 
 
 
 

 

 

 

STOR TAK 
 
Stor tak til nye folk, som ydede en stor indsats ved teltopsætning, kageleverancer og lignende 
til sommerfesten den 9. juni i Lunden. Dejligt at opfordringen til at se nye ansigter i forbindelse 
med arrangementets afholdelse blev fulgt, og vi glæder og til at endnu flere vil møde frem ved 
næste års sommerfest. 
 
Venlig hilsen 
RVPMK 
Bestyrelsen. 
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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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Tanker omkring et fiberkabel! 
 
Først i marts gav jeg formanden en artikel jeg havde ”sakset” i et blad. 
 
Den forudsagde, at fastnettelefonen ville være totalt udfaset om 3-4 år. 
 
14 dage senere løb man så ind i en kraftig annoncekampagne fra Sonofon, der primært gik på at du kunne 
beholde dit gamle telefonnummer på den ny mobil. Jeg har allerede er par venner der har skiftet, men når 
vi ringer til en mobil er prisen kr. 1,60 mellem kl. 8.00 – 20.00 og derefter kr. 0,85 pr. minut. 
 
Jeg ringede straks til Ole Henningsen, der ligesom formanden, tilsyneladende ikke var opmærksom på den 
konsekvens. Ole Henningsen stod for et nært forestående møde med ComX og lovede at tage spørgsmålet 
op og derefter vende tilbage. 
 
Jeg har ikke hørt fra ham endnu! Stor var min forbavselse, da jeg på sidste regning fra ComX så, at de nu 
tilbyder trådløs mobiltelefoni til en (lige nu) rimelig pris. Hvis jeg ser bort fra, at jeg stadig i 7-8 år skal 
afvikle gælden på etableringen af fibernettet! 
 
Det er længe siden, vi har kunne se på et telefonnummer, om det er en mobil. Det skræmmende er, at når 
der kommer flere og flere mobiler , kan det hurtig blive dyrt med opkald til kr. 1,60 pr. minut, hertil betaler vi 
også fastnetabonnement!   
 
Den 21. august var der en artikel i Børsen, som fortalte om en ny netværksgigant skabt af Ericsson og 
Europas største chipproducent fra Schweiz, der med 8000 medarbejdere, og alene fra Sverige, 
indskudt 5,5 mia., kr., vil deltage i videreudviklingen af det mobile netværk. Jeg har efterfølgende talt med 
flere der mener, det mobile netværk helt vil tage over bl.a. på grund af meget lavere etab- 
lerings- og driftsomkostninger.  
 
For at tage det hele med har jeg også ”sakset”  en artikel, der spår at de kommende digitale antenne- 
signaler, hen af vejen vil blive sendt via lysnettet.   
 
Jeg har bragt nogle ting op, kan kun gætte, men vil da meget gerne blive klogere. Det ville være rart hvis 
vort blad blev brugt noget mere, f.eks. hvad mener bestyrelsen, som endda har en særlig kom- miteret i 
den slags. Vi er trods alt alle i samme båd, holder vor investering til jeg har betalt sidste afdrag, eller hvor 
længe? 
 
Til slut, når du køber elektronik, så løb hjem … ellers når du ikke hoveddøren før det er forældet! 
 
 
Venlig hilsen 
 
Svend Kruuse 
Degnehusene 1 

 
 

 

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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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 uansvarlig/ligeglad må man være? 
 
Åbenbart meget! 
 
Hvis man kan læse indenad og har læst folderen fra kommunen, står der højt og tydeligt, 
at:  
 
malerester og lign. skal afleveres på genbrugsstationen! 
 
Hvis man ikke har læst den, anbefaler vi meget at gøre det. 
 
Vedlagte billeder taler sit tydelige sprog! 
 
Vi er efterhånden træt af, at skulle rydde op efter folk, når der har været storskrald ud for 
D38. Her tænkes specielt på sorte affaldsposer med køkkenaffald. 
 
Derfor henstiller vi til husene fra D2 – D12, som stiller deres affald over i vores hjørne, 
om at beholde det på deres eget fortov alternativt samle det i indhakket ved D8. 
 
Venlig hilsen 
Lassen, D40 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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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Nu kommer der endelig pant på 
flasker og dåser med kildevand og is-te! 

 

 

 

Hvert år drikker vi danskere mere end 200 millioner flasker kildevand, is-te, 

limonade og den slags! Og hidtil har vi bare skulle smide de tommer flasker ud i 

skraldespanden.  

 

Men nu er det slut!  
Fra 1. september 2008 træder en ny pantbekendtgørelse i kraft. Der indføres pant på 

alle drikkeklare drikkevarer uden kulsyre. Det er f.eks. kildevand, iste og vand med 

smag / limonade. Der vil både komme pant på plastflasker, glasflasker og 

metaldåser. Og alt efter hvor store de er, vil det være Pant A, Pant B eller Pant C – 

dvs. 1,- kr. 1,50 kr. eller 3,- kr.  

 

Overgangsordning 
Frem til 1. december kan butikkerne lovligt sælge ud af lageret af drikkevarer uden 

pantmærkning. Derefter skal drikkevarerne være mærket med pantmærke. Det er det 

samme pantmærke, som vi allerede kender.  

 

 

   

 

 
Så nu er det endelig slut med at kassere flaskerne efter at have nydt indholdet! 
 

 

Med venlig hilsen 

Agendacenter Albertslund 
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Kære naboer og genboer i Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølleparken. 

 
 
Som alle ved er der store problemer med algebevoksninger på den hvide del (1.sal) af 
vores huses yderside, og det er vel ikke svært at blive enige om, at det ser grimt ud, samt 
at problemet er blevet større i løbet af årene muligvis som følge af den øgede 
kvælstofforurening.  
 
Igennem mange år har jeg oplevet, at mange af jer har forsøgt at bekæmpe algerne med 
maling, højtryksspuling, børster osv. Et hårdt, tidskrævende og kostbart arbejde, der 
tilsyneladende ikke virker i ret lang tid. 
 
Jeg har imidlertid et forslag til forebyggelse af problemet herunder fremgangsmåden og 
”vidundermidlet”, der holder år efter år efter år efter år. 
 
Sidst jeg malede mit hus, Degnehusene 54 var i sommeren 1992, og jeg har ikke siden 
rørt murene en eneste gang. Derimod har jeg blot 1 gang om året sprayet den hvide 1. 
sals overflade med ”Alge/mure/sokkelrens”, som jeg købte ufortyndet i Matas. Jeg 
startede behandlingen allerede i efteråret 1992, og siden har der ikke været antydningen 
af alger på den hvide overflade.  
 
Hvis I vil have bevis for min påstand, så gå en tur forbi mit hus eller Degnehusene 60 og 
få syn for sagen. Min genbo i D. 60 og jeg malede på samme tid i 1992, og vi har 
behandlet husene ens efter nedenstående fremgangsmåde siden.  
 
Fremgangsmåder er altså følgende: 
1. Køb en flaske ufortyndet ”Alge/mure/sokkelrens” hos Matas. Pris ca. 45 kr. Fortyndet 

er der til 2 (år) behandlinger af et enderækkehus og 4 (år) behandlinger af de andre 
rækkehuse. Altså en årlig udgift på 15-20.- kr. pr. år (+ 5-10 l. postevand). 
Der kan også anvendes fortyndet algefjerner, men det vil blive mange gange dyrere. 

2. Anskaf en havesprøjte – evt. sammen med din nabo/genbo, hvis du/I ikke har en 
sådan i forvejen. Pris fra ca. 100,- kr. som engangsinvestering, der kan bruges af flere 
og i andre sammenhænge. 

3. Anskaf eller lån naboens eller grundejerforeningens stige. 
4. Bland algerensen med vand i det rette blandingsforhold jf. instruktionen på 

Matasflasken og hæld blandingen på havesprøjten eller bland i denne. 
5. Vælg en tør og forholdsvis stille dag i september/oktober måned, og spray husets 

udvendige hvide overfalde med den fortyndede algerens således, at hele overfladen 
er våd. Lad luften tørre overfladen.  

6. Færdigt og let arbejde på 15-30 minutter med en minimal udgift på blot 15-20,- 
kr. pr. år. 

 
Hvis huset i forvejen er algefrit, skal der altså ikke gøres yderligere. 
Hvis huset er angrebet af alger, vil disse dø og blive sorte, hvorfor de døde alger 
formentlig skal fjernes med en børste, men her har jeg ingen erfaringer, idet mit 
hus som nævnt ikke har været angrebet.  
 
Fremgangsmåden kan formentlig også bruges på underdelen (stueetagen), men det har 
ikke været nødvendigt på mit hus, der er mørkerødt. Så her har jeg altså heller ingen 
erfaringer, men jeg er sikker på at behandlingen ikke skader. 
 
 



Side 13 af 20 

 
 
 
 
Udover mit forslag til forebyggelse og evt. behandling af det nævnte problem, vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at opfordre til at vedligeholde malingen på vores huse, 
idet en sådan vedligeholdelse vil være med til af forskønne bebyggelsen som helhed – 
og det trænger den ærligt talt til! 
 
Samtidig vil I spare jer selv for en masse arbejde og mange penge til maling i løbet af 
mange år. 
 
Venlig hilsen og god arbejdslyst. 
Eiler Larsen, D. 54. 
 
PS. Så vidt jeg ved, er Matas mure- og sokkelrens ikke farlig for mennesker, dyr eller 
miljø, men dette skal jeg i øvrigt ikke gøre mig klog på.  
 
 

 
 
 

Kan du lide at synge? 
 
Jeg vil høre om det ville være i orden at sætte denne annonce i Røde Vejrmølle. 
 
Det er et kor under AOF, og vi mangler friske stemmer i alle aldre. Der er ingen 
optagelsesprøve, og vi har det ret sjovt – så alle kan være med. 
 
Hilsen 
Tine Palme, P 52 
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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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                Atomkraft          
– svaret på vores klimaproblem? 

 

 

Vi hører det fra både EU, USA og Asien: nye atomkraftværker skal op overalt. Der 

bliver peget på atomkraft som en løsning på vores klimaproblemer. Man får 

nærmest indtryk af, at et stort vogntog ruller ind over os, og at man ligeså godt kan 

hoppe på og køre med.  

 

Kigger man imidlertid i “The World Nuclear Industry Status Report 2007”, får man 

et indtryk af en enkelt togvogn, der befinder sig på et sidespor og som kører 

baglæns; Atomkraft udgør i dag 2-3% af verdens samlede energiproduktion. Skal 

den andel opretholdes i 2030, skal der bygges 340 nye atomkraftværker. De mest 

optimistiske fremtidsscenarier kalkulerer med 180 nye. Atomkraften er på 

tilbagetog. 

 

Naturligvis er der nogle, der forsøger at puste nyt liv i atomkraften igen. Den store 

fokus på drivhuseffekten, får atomkraftindustrien til at se dollartegn, og der gøres 

meget for at få fingre i de udviklingskroner, som følger med et fokusområde.  

 

Og selvom atomkraften har modtaget langt flere forsknings- og udviklingsmidler 

end f.eks. vindkraften, så er der stadig gigantiske problemer med sikkerhed og 

håndtering af radioaktivt affald. Oprindelig var isolationstiden for højradioaktivt 

affald i USA på 10.000 år. Den er nu ændret til 1.000.000 år! 

Hvorfor poste flere udviklingskroner i en energiform, der medfører så store 

problemer, når de kan bruges meget bedre andre steder?  

 

I øvrigt er det også sådan, at der til produktion af atomkraft er en lang 

energiforbrugende produktionskæde først med udvinding og oparbejdning af uran 

samt til berigelse af uranstavene, så når atomkraft udråbes til at være CO2-fri, så er 

det ikke helt rigtigt.   

 

Klimaproblemerne skal bl.a. løses af hensyn til vores børn og børnebørn. Atomkraft 

skaber depoter med radioaktivt affald, der skal være under overvågning i 1 million 

år. Hvem er det lige vi tager hensyn til?  

Med venlig hilsen  

Agendacenter 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  
 
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 
 
 
 
DAG: DATO: KAMP: TID: STED: 
Mandag 8. sept. RVP – GHP 2 18.00 Roholmsparken 
Torsdag 18. sept. 5C Baiern – RVP 18.00 Birkelund 
Mandag 22. sept. RVP – Vest Taxa 17.45 Roholmsparken 
Torsdag 2. okt. Showball GHP – RVP 17.30 Roholmsparken 
 
 
 
 

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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Hej Finn 
  
Du skriver i det sidste nummer af RVP, at ComX vil indføre et ”digitalt spejl” af alle TV-
kanaler på et eller andet tidspunkt, som første skridt på vejen mod digitalt TV. 
Nu er det sådan, at et digitalt spejl er en digital konvertering/omsætning af det analoge 
TV-signal, og vil alt andet lige give en lille forringelse af kvaliteten grundet 
konverteringen. Så i første omgang er der principielt ikke så meget at glæde sig over 
ved denne ”digitalisering”, da kvaliteten af dette signal ALDRIG kan blive bedre end det 
originale analoge signal. 
Det vi så længere ude i fremtiden kan glæde os til, det er når alle TV-selskaber optager 
OG udsender i digital form samt selvfølgelig som High Definition-TV. 
Derfor: Din formulering i bladet om, at vi kan se frem til at se TV i ”digital kvalitet” ligger 
altså noget længere ud over end det at se det som et ”digitalt spejl”. Men det er da 
selvfølgelig et skridt på vejen (denne digitalisering vil da give plads til mange flere 
kanaler, hvis man så derved stoppede alle de udsendte analoge kanaler). 
  
PS. Min kommentar skal ikke ses som en kritik af dine oplysninger, men et forsøg på at 
rette manges fejlopfattelse af det at se digitalt tv altid vil medføre en bedre kvalitet. Det 
kunne jo være, at når/hvis det digitale spejl gennemføres, at der er nogle mennesker, 
som vil blive skuffede over at opleve, at kvaliteten rent faktisk ikke bliver en disse bedre 
ved denne teknologi (digitalt spejl). 
  
Med venlig hilsen 
Flemming Søegaard 
Præstehusene 92 
 
 
Ovennævnte kommentar har jeg ladet gå videre til bestyrelsens ekspert på 
området, Ole Henningsen, der besvarer det således: 
 
 

Hej Flemming 
 
Du har ganske ret i dine betragtninger om det digitale spejl. Hvis man får det ved at 
digitalisere det analoge signal, vil være en smule dårligere end originalen og altså lidt 
sløret. 
 
Nu har de signaler, der ligger i  MUX'en aldrig været analoge. ComX får dem digitalt 
enten direkte fra Danmarks Radio eller fra satellit. En af grundende til, at det ikke er 
gjort før er, at man ikke bare også kan fordele signalerne i en anden form, det kræver 
aftaler med rettighedshaverne, og det tager lang tid at få på plads. 
 
Med den kvalitet de fleste kanaler har i vores anlæg er det tvivlsomt, om man kan se 
nogen forbedring i den digitale udgave, men dårligere bliver de nu ikke i den digitale 
form. 
 
Venlig hilsen 
Ole
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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 37 
9. – 10. sept. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 38 
16. – 17. sept. 

Restaffald 
Haveaffald 

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

Uge 39 
23. – 24. sept. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  
STORSKRALD (dog ikke bygnings-affald) 
Kun i Præste- og Degnehusene. 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Uge 40 
30. sept. –  
1. okt. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastiksække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  
STORSKRALD (dog ikke bygnings-affald) 
Kun i Humlehusene. 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Fredag den 5. september afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 41 
7. – 8. okt. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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. 

 

 
 

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 


