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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park. Bladet udkommer 11 gange om 
året i 305 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 2. FEBRUAR kl. 19.30 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind)  



Fra bestyrelsen 
 

Side 3 af 16 

 
 



Fra bestyrelsen 
 

Side 4 af 16 

 

GODT NYTÅR 
 

Bestyrelsen håber I alle har overstået en god julehøjtid og ønsker jer alle et godt nyt år 2009. 
 
Det er året, hvor vi skal have gang i en ny stor etape i renoveringen af Lunden. Den kommer til 
at starte i foråret, så snart det er vejrmæssigt fornuftigt. 
 
Vi har med de besluttede fældninger på vores fællesarealer der i øjeblikket er under afvikling 
taget hul på en generel udtynding af træer og buske, der gennem de forløbne ca. 40 år til en 
vis grad har fået lov at vokse op uden indgriben.  Det betyder, at der flere steder er en 
træmasse, der fremstår som en tæt mur og tager muligheden for et rimeligt antal soltimer på 
vores terrasser. Terrasser der planmæssigt er anlagt syd- eller vestvendt, altså mod solen. 
 
Vi vil bestræbe os på at sikre, at vores fællesarealer altid vil fremstå som varierende grønne 
områder ved også at sørge for nyplantning af træer og buske og/eller give plads for sunde 
selvplantede træer og buske på en sådan måde, at det giver medlemmerne mulighed for at 
nyde en optimal mængde soltimer på deres terrasser.  Vi opfordrer på samme måde jer til at 
være imødekomne overfor naboer/genboer, der måtte føle sig generet af for høje træer på de 
private parceller. 
 
Det er beklageligt, at ”vildtvoksningen” har fået lov at stå på for længe, men nu vil bestyrelsen 
de kommende år i samarbejde med vores gartner altså tage fat. 
 
Vi vil også igangsætte en undersøgelse af hvilken belægningstype, der er bedst egnet ved 
renovering af vore flisearealer.  Vi har de sidste par år prøvet videst muligt at tilgodese 
renovering af lidt større flisearealer i stedet for forsøg på opretning af enkeltstående dårlige 
fliser.  Det er i den forbindelse vi gerne vil have undersøgt om vi skal fortsætte med den 
eksisterende flisetype eller der i dag er andre mere velegnede belægninger. 
 

RESULTAT AF AFSTEMNING OM KANALSAMMENSÆTNING 
 

Der blev stemt om følgende 
 
1. Beholde Disney Channel i “Fri modul” pakken, så det ikke er nødvendigt at abonnere på 

“Ultimativ” pakken for at se Disney Channel. 
 
2. Lade kanalpladsen stå tom, så vi sparer de 9,94 kr/md kanalen koster. 
 
3. Erstatte Disney Channel med TV4, som på generalforsamlingen i 2006 blev valgt fra til 

fordel for Disney Channel. 
 
4. Erstatte Disney Channel med TV2 News, som foreslået af et medlem i foråret. 
 
Der var 52 husstande der indgav deres stemme svarende til en stemmeprocent 18%, hvilket 
ikke tyder på den store interesse for sagen. 
 
Stemmerne fordelte sig således: 

 

For forslag 1: 40 stemmer 

For forslag 2: 7 stemmer 
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For forslag 3: 35 stemmer 

For forslag 4: 22 stemmer 

 

Konklusionen er derfor at forslag 1 er valgt og at TV-kanalerne bevares som de er i dag.  

 

Bestyrelsen informerer ComX.  

NEDLØBSBRØNDE FOR REGNVAND 
 

Der er bestilt oprensning af følgende tilstoppede nedløbsbrønde: 
 

• P-plads ved D26 og D72  
• P-plads ved D89 (carport 18) og udfor D61 -65, modsatte side ved carport 18  
• Ud for gavl D61, den midterste brønd på p-plads, formentlig samme som ovenfor 
• Ud for D12 - 14 

 
Den foreløbige tilbagemelding tyder på der er problemer med rødder i afløbsledningen fra 
nogle af brøndene, hvorfor der skal foretages yderligere tiltag før  der er frit afløb fra alle 
brøndene. 
 
Nedløbsbrønden på Præstehusene stamvej ved P1 er det ikke lykkedes at få anmeldt til 
forvaltningen, men det skal nok lykkes at fange forvaltningen, mens de har åbent.  
 
 

KORT SVAR PÅ HR. IB ANDERSENS INDLÆG I FORRIGE NUMMER 
 
Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt kontaktet kommunen om dine to radioantenner - at det 
står i deres brev må bero på en fejl fra kommunens side. 
 
Af din brevveksling med kommunen, som du foranledigede offentliggjort i forrige nummer, 
bemærker vi, at din 26 år gamle tilladelse præciserer, at "det er en forudsætning for tilladelsen, 
at der på rækkehuset kun monteres én antenne" - og du har tilsyneladende to (!). På trods af 
din karakteristik af bestyrelsen som nævenyttig vil vi undlade at kontakte kommunen for at 
gøre dem opmærksom på dette (de ved det jo allerede), men forventer selvfølgelig, at du retter 
ind efter den tilladelse, du har fået. 
 

JULETRÆSFESTEN 
 

Først en stor tak til Louise, D56, der alene sagde ja til at være tovholder for julefesten, og 
dermed var årsag til at juletræsfesten overhovedet blev afholdt.  Bestyrelsen vil også sige tak 
til de forældre der gennem deres tilmelding til arrangementet alligevel meldte sig som 
hjælpere. 
 
Der var 34 børn og 14 husstande har tilmeldt sig julefesten.  Selvom det var en vellykket 
julefest i et julepyntet Herstedøster Forsamlingshus med juletræ og julemusikalsk nissefamilie 
er det bestyrelsens opfattelse at der ikke er tilstrækkelig opbakning til fortsat at budgettere 
med et sådant arrangement og har derfor i sinde at tage juletræsfesten af budgettet.  Trist at 
denne tradition ikke længere har den nødvendige opbakning. 
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FASTELAVNSFEST  -  EN AFLYSNING 
 

Da der tilsyneladende er så lidt opbakning fra medlemmerne bag foreningens traditionelle 
fester, har bestyrelsen foreløbig valgt at aflyse den planlagte fastelavnsfest, der ellers skulle 
være afholdt d. 22. februar. 
 
Bestyrelsen har som tidligere skrevet kun fået én tilmelding fra medlemmer, der har været villig 
til at indgå i det festudvalg bestyrelsen ønskede oprettet.  Med erfaringen ved juletræsfesten, 
mener vi, at signalet må være, at tiden åbenbart er løbet fra sådanne arrangementer. 
 
Skulle der alligevel være et tilstrækkeligt antal medlemmer, der mener, at traditionen bør 
videreføres og er villige til at stå for det praktiske arbejde med fastelavnsfesten skal de melde 
sig til bestyrelsen ved at sende en mail til  
 
Svend på  svend.vejrmolle@gmail.com 
 

SENEST FREDAG D. 16. JANUAR 
 

Vi kan så eventuelt revurdere vores aflysning og orientere om dette i næste nummer af bladet. 
 
 

VEDRØRENDE HØRINGSSVAR TIL RØRMAST I ROHOLMSPARKEN 
 

Som I måske har læst i Albertslundposten, har der indsneget sig en fejl i det udsendte 
høringsmateriale.  Rørmasten var placeret i et område af parken (F8 i kommuneplanen) hvor 
der ikke må opsættes sådant. 
 
Det forventes derfor at der udsendes nyt høringsmateriale hvor rørmasten forventelig bliver 
placeret i den nordlige del af den eksisterende park, i det område der i dag er udlagt til tæt lav 
boliganvendelse – det der skulle have været fjerde del af RVP, Hirsehusene, og i dag benævnt 
B55 i kommuneplanen. 
 
Høringsmaterialet vil blive offentliggjort i Albertslundposten, når det er parat.  Bestyrelsen 
indsender selvfølgelig et revurderet høringssvar, der vil udtrykke vores modstand mod at 
placere en 33 m høj mast i et fremtidigt tæt lavt boligområde, hvor mastehøjden for 
antenneanlæg ikke må overstige 11 m. 
 
 

VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 

Gartner Walther Jensen er i fuld gang med det bestilte arbejde. 
 
 

NYT AFFALDSREGULATIV 
 

Fra 1. februar bliver der ændring i afhentning af renovation, idet et nyt affaldsregulativ træder i 
kraft.  Det har desværre ikke været muligt at finde et link til en tilgængelig beskrivelse af, hvad 
ændringerne indebærer, men bestyrelsen kan dog henvise til Albertslundposten fra 29. 
december, hvor det fremgår, at der vil blive udsendt information og en ny affaldskalender. 

De væsentligste ændringer (vi har PCL-husordning) består i: 
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• Husstande med PCL-husordning skal fremover tilkøbe autoriserede ekstrasække til 
restaffald (småt brændbart affald)  

• Husstande med S/K-ordning får mulighed for at tilkøbe autoriserede ekstrasække til 
restaffald (småt brandbart affald)  

• Der skal anvendes klare plastsække i storskraldsordningen og ved tilkørsel af småt 
brændbart affald til Genbrugsstationen  

• Forsøgsordningen med indsamling af plast- og småt jern og metal (dåser etc.) gøres 
permanent på de lokale genbrugspladser  

• Der indføres en ny ordning for indsamling af småt jern og metal (dåser etc.) og pap fra 
husstande med PCL-ordning. 

 Indsat af bestyrelsen:   Pap og emballagemetal hentes hver måned. I forbindelse 
med indsamlingen stilles affaldet ved vejskel senest kl. 7.00 på afhentningsdagen 
og tidligst et døgn forinden. Pap skal være sammenfoldet og bundtet/samlet til én 
enhed. Metalemballage skal være emballeret i klare plastsække, og det skal være 
let håndterbart for én mand. Vægten af de enkelte enheder må ikke overstige 20 
kg. 

• Sanitet (håndvaske, toilettet etc.) udgår af storskraldsordningen 

Tre væsentlige ting ser ud til at være 1) kravet om autoriserede papirstilkøbssække til 
restaffald, hvis vi har for meget affald til en sæk, 2) krav om klare plastsække både ved 
aflevering på genbrugspladsen og ved afhentning af storskrald og småt jern og metal (dåser 
etc.) ved vejskel (storskraldsordning) og 3) sanitet er ikke længere omfattet af 
storskraldsordningen. 
 
Husk at orientere jer når I modtager ovennævnte informationsmateriale, så vores fællesareal 
ikke kommer til at ligne affaldspladser fordi vi ikke opfylder de ny regler. 
 
 

 

 

 

 

 
Når sneen falder. 
 

Sneen kommer snart – måske – og når sneen falder, har grundejerne og det 
offentlige hver deres opgaver med at sørge for, at det er sikkert at færdes ude. 
 
På www.albertslund.dk/snerydning vises i oversigten ”Når sneen falder”, hvor og 
hvornår kommunen foretager glatførebekæmpelse og snerydning, og hver det er 
grundejerne, der skal sørge for det. Desuden beskrives grundejernes opgaver og 
kommunens opgaver. 
 
På samme del af kommunens hjemmeside vises oversigtskortene 
”Vintervedligeholdelse 2008-09 – stier” og ”Vintervedligeholdelse 2008-09 – veje og 
p-pladser”. Her kan man se, hvor kommunen foretager glatførebekæmpelse og 
snerydning, og hvilken prioritering i klasse A eller klasse B de enkelte stier, veje og p-
pladser har. 
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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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Nyt fra Brugergruppen  
 

Fra det årlige ”jule-møde” i Brugergruppen, skal følgende 
berettes: 
 

Ændringer i affaldssystemet – eller ”miljøsystemet” som det kommer til at hedde. 
Efter den 1. februar 2009 skal vi alle sammen opføre os lidt anderledes, når vi skal af 

med vores affald! I Albertslund har boligområderne vidt forskellige måder at håndtere 

affaldet på. Nogen steder er der stativer, andre steder er der containere. Nogen steder 

er det ansatte, der samler affaldet ind, andre steder er det ”kommunens folk”. Og 

nogen steder er det lidt af det hele. Derfor er det også forskelligt hvor store ændringer, 

der kommer i de enkelte boligområder. Størst bliver ændringerne i 

parcelhusområderne, hvor man skal til at købe ekstra sække, hvis man ikke kan have 

alt sit affald i affaldssækken i stativet.  

Værd at bemærke sig er det også, at vi nu går over til klare sække til storskrald – altså 

slut med sorte sække! Erfaringen er, at sorte sække i alt for høj grad gemmer på alt for 

meget usorteret affald. De kommuner, der kun modtager klare sække, melder om, at 

affaldet bliver sorteret meget bedre. Så det skal vi også til i Albertslund. Klare sække 

kan i dag købes i de fleste bygge- og supermarkeder.  

En ting der også er værd at orientere sig om, er hvordan man i sit eget boligområde 

fremover skal sortere og aflevere plast og småt metal. 

Som supplement til det nye ”Miljøsystem” vil Miljøforvaltningen fokusere mere på de 

lokale genbrugspladser med tilsyn og hjælp, så vi kan få genbrugt endnu mere. 

 
Interessante tal fra ”Røde Forbrugere”. Røde forbrugere er dem, der bruger meget 

mere vand eller varme end gennemsnittet i deres boligområder. I gennem de sidste 3 år 

har kommunen sendt et brev ud til de Røde Forbrugere. 1/3 af byen hvert år, så nu har 

alle boligområder været igennem møllen. I 2008 fik 353 husstande en henvendelse 

med opfordring til at være opmærksom på deres forbrug, fordi de ligger i den høje 

ende. Samtidig får de i brevet gode råd og et tilbud om hjælp til at gøre noget ved 

forbruget. 

For hvert år gøres det op, om henvendelsen virker – og det gør den! I år viser tallene et 

fald i vandforbruget på 12 % og i varmeforbruget på 8 % hos de Røde Forbrugere. Det 

er samme niveau som fra tidligere opgørelser. Der er altså noget at komme efter ved at 

henvende sig direkte til dem, der bruger mest. Alt andet lige må det jo også være 

sådan. Og heldigvis er de Røde Forbrugere altovervejende glade for henvendelsen. For 

mange er det nok det sidste lille skub, de har manglet for at gøre noget ved den 

overflødige del af deres forbrug. 

Brugergruppen syntes, at så længe ordningen viser så gode resultater og den bliver 

taget godt imod, så skal den fortsætte – og det gør den så også i 2009. 

 

Hvis du vil vide mere om Brugergruppens arbejde, kan du kontakte brugergruppe-

medlemmet, der er valgt i dit boligområde. 

Med venlig hilsen  

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 
 



Side 10 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. 

 

9.550 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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H J Æ L P 
 
 

Jeg søger hjælp til snerydning på fortov og i forgård. Er der nogle friske unge eller andre der 

vil hjælpe og samtidig tjene en ekstra skilling. 

Jeg magter ikke længere opgaven selv. Ring på tlf. 43452807, så aftaler vi nærmere. 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Andersen 

Præstehusene 95. 

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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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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Vær med til at holde vores område 

ryddeligt og ordentligt, så: 
 

VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD 
 

 INDTIL TIDLIGST  
 

AFTENEN FØR AFHENTNING. 
 

Som nævnt under indlæg fra bestyrelsen iværksættes fra  
1.  februar en ny affaldsordning. 
 
Jeg kan – ligesom bestyrelsen – ikke definere den nærmere, da jeg 
heller ikke har fået den nye folder. 
 
Men jeg vil komme tilbage med enny revideret bagside, som omfatter 
den nye ordning, i næste nummer af bladet. 
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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 3 
13. – 14. jan. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

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

Uge 4 
20. – 21. jan. 

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

Uge 5 
27. – 28. jan.  

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 6 
3. – 4. feb. 

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

Fredag den 6. februar 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 


