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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. februar 
kl. 19.30 
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GODT NYTÅR 2008 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle et godt Nytår. 
 

FÆLLESARBEJDE MED ETABLERING AF HPFI-RELÆ 
 

Bestyrelsen har nu aftalt med firmaet Lyders og Svend G. A/S, at de påtager sig 
fællesopgaven med installation af HPFI fejlstrømsafbryder til de medlemmer, der har meldt 
sig.   
 
Prisen for installationen er aftalt til kr. 1375,00 inkl. moms for installation af HPFI afbryder i en 
dækkasse ved siden af eksisterende tavle. 
 
Lyders og Svend G. A/S har fået listen over de medlemmer, der har meldt sig og vil selv 
kontakte det enkelte medlem og aftale tidspunkt og hvordan, der kan gives adgang til 
eltavlen.  Vores kontaktperson er Carsten Hundborg, men det er ikke nødvendigvis ham, der 
kontakter jer.  Arbejdet forventes påbegyndt i løbet af februar måned, så hav tålmodighed. 
 
Nedenfor er listen over de huse, der har meldt sig: 
 

Degnehusene Præstehusene Humlehusene 
   

1 7 14 
5 9 54 
8 24 72 

12 31 90 
15 33 108 
21 34 110 
34 36 114 
35 49 122 
40 53  
51 72  
79 73  
97 85  
99 98  

101   
 
Ikke alle ovenstående medlemmer har selv tilmeldt sig, men er tilmeldt gennem fx naboer.  Er 
tilmeldingen fejlagtig så venligst meddel dette til Svend på svend@vejrmolle.dk og igen til 
Lyders og Svend G. A/S, hvis de kontakter jer. 
 
Der er 35 medlemmer, der gerne vil deltage i fællesarbejdet.  Skulle nogle have fortrudt ikke 
at have meldt sig, kan det nok nås, indtil det endelige arbejde er planlagt. 
 

ARBEJDSGRUPPE TIL FASTELAVNSTØNDESLAGNING 
 
Fastelavn er over os inden vi tror det.  Det er i år allerede søndag den 3. februar og 
bestyrelsen vil gerne, at der, som traditionen siger, bliver afholdt tøndeslagning for både børn 
og voksne i Lunden. 
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Starttid for tøndeslagningen er kl. 10.00 og fremgår også af bladets forside. 
 
Bestyrelsen opfordrer derfor igen medlemmer med interesse for at vi afholder den 
traditionelle tøndeslagning til at melde sig til en arbejdsgruppe, der påtager sig ansvaret for 
indkøb, ophængning af tønder, varm kakao og andet nødvendigt.  Som udtrykt på 
generalforsamlingen mener vi ikke, det er naturgivent, at det er bestyrelsen, der skal stå for 
dette.  Kom frem og meld jer til at være med til at skabe den rigtige stemning for børn, 
børnebørn og voksne til årets tøndeslagning. 
 
Send en mail med navn og adresse til Steen på  vejrmolle@gmail.dk  og du vil blive 
kontaktet. 
 
Vi var ganske skuffet over, at ikke en eneste af jer følte anledning til at melde jer til at 
medvirke i arrangementet for julefesten.  Der var dog ellers et ganske pænt fremmøde til 
selve festen, så vi antager at vore traditioner har interesse, som også burde vise sig, når de 
skal arrangeres.  Nu er det altså tøndeslagningen det gælder, så se nu at vise lidt god vilje 
og foreningssind. 
 

OVERTRÆDELSER AF LOKALPLAN 18.5 FOR VORT OMRÅDE 
 
Bestyrelsen har medio december haft et møde med kommunen angående overholdelse eller 
mangel på samme af lokalplan 18.5 for vort område.  Hovedpunktet for mødet var 
bestyrelsens ønske om at forvaltningen ”træder i karakter” i forbindelse med de efterhånden 
mange overtrædelser af lokalplanen, som vi ved selvsyn kan konstatere, her specielt den 
gamle sag om afvigende farve på brystningsplader mod havesiden. 
 
Vi havde et godt møde med forvaltningen, der var repræsenteret af den politiske formand 
Alice Petersen og arkitekt Anne Dan, der er ansvarlig for vort område.  Bestyrelsen havde 
medbragt en fotoserie, der skulle vise karakteren og trenden af overtrædelser med fokus på 
brystningsplader og plankeværk. 
 
Forvaltningen havde allerede af egen drift sendt et varsel om påbud til de to medlemmer der 
har været omtalt i novembernummeret af RVP.  De opfordres af egen drift til at ”lovliggøre” 
de plankeværk, som de allerede har opsat.  Gør de ikke det, vil de få et officielt påbud med 
retsvirkning, der er godkendt af det politiske udvalg. 
 
Bestyrelsen gentager, at vi er af den opfattelse at lokalplanen er til for at beskytte vores 
område mod ”selvtægt” og sikre et ensartet ydre udseende.  Vi mener helt klart, at den skal 
danne ramme for alle tiltag, der gøres i forbindelse med bygninger, haver og fællesarealer i 
vores område.  Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at konsultere vores hjemmeside, hvor 
lokalplanen er tilgængelig og eventuelt rette henvendelse til kommunen, inden arbejdet 
sættes i gang, hvis I på nogen måde er i tvivl om, hvad der er tilladt iht. lokalplanen. 
Det er fortsat kommunalbestyrelsen via forvaltningen, der har påtaleretten og ikke 
bestyrelsen, men bestyrelsen kan på den anden side ikke sidde de skred i overtrædelser 
overhørigt, som vi har set de seneste par år, når vi mener, at lokalplanen skal danne ramme 
om vores bebyggelse og område. 
 
 



Fra bestyrelsen 
 

Side 5 af 17 

 

PARKERING VED HUMLEHUSENE 56 - 66   
 
Efter henvendelse hos hjemmeplejen har bestyrelsen fået oplyst at Hjemmeplejen flytter fra 
Humlehusene 5 i dagene omkring d. 20. januar.  Pladsen i bygningen skal bruges til 
genoptræning som led i den ny kommunalstruktur. Der vil formentlig kun være åbent i 
dagtimerne, hvorfor vi vil se tiden an, før vi gør andet udover igen at henstille til 
Hjemmeplejen, at de ikke bruger vore P-pladser, men henviser deres personale til p-pladser 
ved Humlehusene 1.  
 

UDSÆTNING AF AFFALD TIL AFHENTNING   
 
Vi har alle modtaget en Affaldskalender 2008 fra kommunen.  I den kan du læse, hvad der 
hører med i de enkelte affaldsgrupper glas, papir, restaffald, haveaffald, stort haveaffald, 
storskrald mm.  Du kan også se, hvornår de enkelte typer affald hentes og, hvor du skal 
henvende dig, hvis du har særligt affald.  For jer med bil kan det være rart at vide hvornår 
genbrugsstationen har åbent (der er faktisk åbent hver dag om end ikke hele dagen). 
 
Præstehusene og Degnehusene får hentet på onsdage 

• restaffald hver uge 
• papir og glas i ulige uger 
• storskrald sidste uge i måneden 
• haveaffald i lige uger undtagen perioden december - februar 

 
Humlehusene får hentet på tirsdage 

• restaffald hver uge 
• papir og glas i ulige uger 
• storskrald sidste uge i måneden 
• haveaffald i lige uger undtagen perioden december - februar 

 
Husk at det er dagen før at affald må sættes ud, ikke ugen før eller 3 dage før – kun dagen 
før. 
 

OM ENERGISPAREPROJEKTET 
 
Der er 10 huse, der har meldt interesse i at deltage i projektet om energiforbedring af vores 
huse. Kommunen har inviteret os til et orienterende møde den 17. januar, hvor vi vil få mere 
konkret at vide om den økonomiske ramme og, hvordan projektet skal foregå.  
 
Det var kommunens håb, at en hel række ville lægge huse til udvendig isolering af taget. Der 
er huse, der vil isolere taget, men altså ikke en sammenhængende række. Det er et af de 
steder, hvor man ved, at varmen går direkte op til fuglene. Samtidig er det meget 
interessant, fordi den billigste måde at isolere taget bedre på er at lægge isolationen udenpå 
den eksisterende belægning. Det vil ændre husenes udseende, så det kræver en ændring af 
lokalplanen. En anden kuldebro er gavlen, og ikke så underligt er 5 af de interesserede huse 
endehuse. Også her er det ønskeligt, at der bliver lavet en norm for, hvordan det skal 
udføres. 
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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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ComX – Lån 
 
 
Så kom forskudsopgørelsen for 2008, og som forventet havde bestyrelsen ikke formået at 
indberette rentefradraget på det såkaldte ComX-lån. Jeg ved ikke, hvem der ellers skulle 
gøre det. Jag kan ikke, da jeg ikke har noget ComX-lån, al den stund jeg ikke ved hverken 
pengeinstitut eller renter. 
Jeg ringede derfor til skattecentret i Ringkøbing og spurgte, hvordan jeg skulle forholde mig. 
Jeg har før talt med dem i flere timer, og svaret var stadig det samme. ”Du kan da ikke 
trække renter fra på et lån, du ikke kan bevise du har. Du ved ikke en gang, hvor du har lånt 
pengene”. 
De stillede mig om til skattecentret i Nærum, en speciel afdeling for selskabs og forenings 
beskatning. 
For at gøre en lang historie kort. Da de er vildt uenige med vores bestyrelse, skal jeg nu 
sende grundejerforeningens vedtægter samt den tinglyste deklaration op til dem. Hvis nogle 
paragraffer er ændret, skal kommunal godkendelse medfølge. 
I deklarationens § 10 står klart og tydeligt, hvad vi har pligt til at betale til, nemlig 
vedligeholdelse, renholdelse og snerydning. Vedligeholdelse gælder ligeledes den af 
bygherren opsatte fælles radio og tv antenne. 
Der står yderligere i grundejerforeningens vedtægter § 4, at intet medlem kan pålægges 
yderligere udgifter. 
Hvis bestyrelsen vil låne penge på medlemmernes vegne, skal det klart og tydeligt fremgå 
af deklarationen. Det gør det ikke, så lånet må være ulovligt. Det er i hvert fald ikke 
medlemmerne, der skal betale. Men vi må se, når center Nærum har læst vedtægterne. 
Jeg kan nu bedre forstå, at Finn Åberg aldrig har godkendt de famøse ændringer af 
vedtægterne, da det henhører under domstolene at ændre disse. 
Det er nok også derfor, at Lene Espersen har kaldt det kriminelt. 
Jeg har derfor besluttet ikke at betale mere til det såkaldte ComX-lån, før jeg har følgende 
dokumentationer: 
Kopi af den samlede regning fra ComX – det beløb der er betalt af de 60 medlemmer, der 
har betalt kontant. Jeg går ud fra, at restsum svarer til det beløb vi skylder, og ligeledes 
svarer til det beløb, der er lånt i banken. 
Så skal der gerne være en kvittering fra ComX, der beviser at anlægget er betalt. 
Så skal hvert medlem, der skylder penge have en lånekontrakt fra pengeinstituttet, hvad 
medlemmet har lånt, betalte afdrag og renter samt restsum. Det skal vi have hver gang der 
er indbetalt et beløb. 
Dette for at sikre, at gæld fra andre medlemmer, der måske er fraflyttet, ikke bare overflyttes 
til andre. 
 
Ib Andersen, P 39 
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Nyt fra Brugergruppen – December 2007 
 

 
Der skal laves om på vores affaldssystem i Albertslund! 
 
Vores affaldssystem er ved at blive kigget efter i sømmene. Det fungerer ikke godt nok 

på alle områder. Sorteringen kan godt være bedre, kommunens Genbrugsstation på 

Gadagervej skal flyttes (fordi den ligger for tæt på den nye bebyggelse på 

Herstedlund), og nogen ting kan nok gøres mere effektivt og billigere. Planen er, at det 

nye system skal fungere fra 2009. En arbejdsgruppe i Brugergruppen har sammen med 

Miljø– og Teknikforvaltningen og et konsulentfirma siddet og arbejdet med et oplæg 

til det nye affaldssystem. Nogen af de ændringer, der er i spil, er: 

 

• Glas afhentes ikke længere ved husstanden. I stedet opstilles der glaskuber eller 

minicontainere på genbrugspladser og centrale steder i byen. 

• Papir og metalemballage afhentes ved husstanden en gang om måneden (når 

glasset forsvinder fra fraktionsskabene, bliver der plads til 3 kassetter til papir 

og 1 til metal).  

• Restaffald - gratis sæk i parcelhusordningen afskaffes. 

• Haveaffald - grabordning for parcelhuse bliver delvis brugerbetalt. 

• Storskrald skal kun omfatte indbo, stort og småt brandbart og hårde hvidevare. 

Dvs. ikke længere byggeaffald og deponi. 

• Ingen byggeaffald og deponi på de lokale genbrugspladser – alle skal aflevere 

det på kommunens Genbrugsstation. 

• Elektronik – hentes ikke længere ved fortovskant i parcelhusordningen. 

• Antallet af lokale genbrugspladser reduceres fra 27 til 8–10 stykker. Enten 

nedlægges de eller de sammenlægges med nabobebyggelsens. 

 

Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen, men da nogen af forslagene unægtelig er 

ret omfattende, vil der blive en høring blandt grundejerforeninger, nævn og bestyrelser 

samt inviteret til et borgermøde. 

 

 

Fra ”Min By Ren By” til ”Renholdelse af parker og naturområder” - og 
tilbagebetaling af 4,5 mill. for 2005-2007 
 
Der er aldrig blevet lavet et regulativ om ”Min By Ren By” - og det er en fejl! For nu 

viser det sig, at det derfor ikke har været lovligt at opkræve penge til finansiering af 

ordningen over affaldstaksterne. Det har vi ellers gjort i 2005 – 2007. Men nu skal 

pengene betales tilbage til borgerne. Det drejer sig om kr. 4,5 mill. Konkret betyder 

det, at affaldstaksterne bliver nedsat i 2008. Pengene, der skal tilbagebetales, skal så 

hentes et andet sted fra, og det kan de kun lade sig gøre fra: Kommunekassen! 
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For at rette op på fejlen fra 1.1.2008 besluttede Brugergruppen et regulativ, så 

renholdelsen af parker og naturområder fremover kan finansieres over affaldstaksterne. 

For at gøre det helt rigtigt, var det også nødvendigt i regulativet at præcisere, at det  

 

 

affaldstaksterne finansierer er renholdelsen af parker og naturområder – og altså ikke 

længere mere generelt Min By Ren By. Selve regulativet blev indstillet til 

kommunalbestyrelsen. Og samtidig blev det indstillet, at affaldsområdet betaler for 

renholdelsen af parker og naturområder i 2008. 

 
Røde forbrugere 
 

I 2007 er der sendt breve til 257 ”Røde forbrugere” i 9 boligområder. Og i 2008, vil 

der blive sendt breve til ”Røde forbrugere” i 13 andre boligområder. For brevene 

fungerer nemlig rigtig godt. En evaluering fra de 10 boligområder, der fik breve i 

2006, viser, at der er sket et markant i fald i forbruget af vand og varme. De ”Røde 

forbrugere” har nedsat deres vandforbrug fra 2005 til 2006 med mellem 7 og 22 %. Og 

varmeforbruget har de reduceret med mellem 4 og 16 %. 

 

Budget 2008 
 
I øvrigt blev det oplyst, at alt det Brugergruppen havde indstillet til kommunens 

Budget 2008, igen i år var blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det fortæller noget 

om, at Brugergruppen ikke er det værste sted at være med, hvis man vil have 

indflydelse på sin kommune….. 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens Arbejdsgruppe 
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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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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 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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(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2008) 

 
 

Uge 3 
15. – 16. jan. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 4 
22. – 23. jan. 

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

Uge 5 
29. – 30 jan. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække 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. februar afhentning af miljøfarligt affald. 

Uge 6 
5. – 6. feb. 

Restaffald 
Brændbart affald i plastsække 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 


