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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. MARTS kl. 19.30 

 
(Alle er velkommen til at kigge ind)  
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FASTELAVNSFESTEN BLIVER ALLIGEVEL AFHOLDT 
 
Det er med glæde at bestyrelsen kan meddele at der i sidste øjeblik var en gruppe, der var kede af at traditionen 
med tøndeslagning og fastelavnsboller skulle stoppe. 
 
I er derfor alle som traditionen siger hermed inviteret til  
 

Fastelavnsfest i Lunden 
Søndag den 22. februar kl. 10:00 

 
og jo flere udklædte der kommer, des mere festligt vil det gøre arrangementet.  
 
 

LOKALPLANEN 
 
Bestyrelsen har møde den 12. februar med kommunen om, hvordan vi kan arbejde sammen med forvaltningen 
og, hvordan vi kunne ønske, at forvaltningen skal fokusere på deres opsyn med, at lokalplanen overholdes. 
  
Bestyrelsens fokus for mødet vil være bebyggelsens udseende og helhedspræg og ikke nødvendigvis de meget 
detaljerede regler. 
 
Et andet emne for mødet - eller et senere, hvis emnet er for stort - bliver en klarlægning af foreningens 
matrikelgrænser dels mod kommunes arealer dels mod Godthåbsparken.  Det er blevet nødvendigt efter et 
medlem påtalte, at foreningen var i gang med en udtynding i vores randbeplantning, der ifølge medlemmet og 
som efterfølgende har vist sig at tilhøre kommunen.  På den anden side ser det ud til at f. eks. Snebærstien ved 
Humlehusene ligger på foreningens fællesarealer.  Stamvejene ligger på foreningens arealer, men vedligeholdes 
og sneryddes af kommunen.  Derfor er det nødvendigt, at bestyrelsen bliver klar over hvilke forpligtigelser, som  
kommunen og foreningen hver især har på foreningens arealer. 
 
 

NYT AFFALDSREGULATIV 
 
Nu er det nye affaldsregulativ trådt i kraft, og det var det allerede tirsdag eller onsdag i ugen der er gået.  I havde 
forhåbentlig alle fået den informationsfolder som kommunen har sendt ud, og fulgt den  - så nu er det bare at 
følge den fremover, når I skal af med jeres affald.  Vær særlig opmærksom på to ændringer der har betydning for 
vores fællesarealer 
 

• Der skal anvendes klare plastsække, når I stiller affald ud til afhentning. 
• Der bliver kun medtaget ekstra restaffald (sådant, som I normalt ville putte i affaldssækken i stativet), når 

det er i tilkøbte autoriserede ekstrasække med den officielle mærkning. 
 
Gør det nu rigtigt, det er ikke så svært, og det ville være ærgerligt, hvis vores fællesarealer flyder med ikke-
medtaget affald sat ud i forkerte sække eller affaldstyper, der ikke længere er med i storskraldsordningen. 
 
Skulle I alligevel være uheldige, så jeres affald ikke bliver hentet på ”skraldedagen” så husk at få det væk fra 
fællesarealet straks I kommer hjem.  Er der grund til at kontakte kommunen, fordi jeres affald burde have været 
taget med, skal det stadig ikke blive stående, medmindre kommunen henter det næste dag. 
 
 

SALTNING PÅ P-PLADSER 
 
Vi har også i år bestilt saltning af vores asfaltarealer, lige bortset fra arealet i Lunden.  Det er 
forhåbentlig noget I er tilfredse med, for selvom vinteren ser ud til at være ”gået i hi”, har der 
været mange mørke frostmorgener. 
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RENTEFRADRAG PÅ COMX-LÅN 2008. 
 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af anden gæld”. Reference for 
fradragsretten er afgørelse fra det gamle ligningsråd SKM 2003.241.LR. 
 
Samlet ydelse pr. hus 2008  kr.   2.560,00 
Heraf renter (8 % p.a.)  kr.   1.255,87 
Afdrag  kr.   1.304,16 
Restgæld pr. 31.12.2008  kr. 17.196,25 
 

 

NYT OM BREDBÅNDET 
 
Som de fleste har bemærket, har ComX lige efter nytåret flyttet lidt rundt på tv kanalerne. Kanal 4 er erstattet af 
kanal 6'eren, TV5 France er flyttet til ultimativ pakken og i basis pakken erstattet af den tyske SAT-1. Den 
italienske Rai Uno er erstattet af den tyske NDR, og den tyrkiske TRGT af DR2 update. Desuden er Norges TV2 
kommet med i basis pakken, som nu har 17 kanaler udover ComX informationskanal.  
 
Det har forvirret en del, at STV1 er flyttet til kanalplads S21, mange har troet, at den var helt udgået, men det er 
den altså ikke. Den er flyttet til kanalplads S21 for at give plads i basispakken til en digital pakke, så også de 
huse, der kun abonnerer på basis pakken kan glæde sig over den digitale kvalitet. Det ligger dog lidt ude i 
fremtiden, men forarbejdet med at sørge for pladsen er gjort nu, da man alligevel byttede om på kanalerne. 
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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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Slut med sorte sække. Fra den 1. februar kan du ikke længere komme af med dit 

affald på Albertslund Kommunes genbrugsstation, hvis det ligger i en 

uigennemsigtig sort plastiksæk! Og mange lokale genbrugsgårde 

følger trop. 

Fremover skal der benyttes klare plastiksække til småt 

brændbart affald. Det skal der, fordi sorteringen af affaldet på 

den måde bliver bedre.  

I 2007 indførte de første 7 kommuner i Vestforbrændingens 

område krav om klare plastsække. Det har vist sig, at ordningen 

har reduceret andelen af småt brændbart affald med op til 30%! I 

stedet for, sorteres der nu meget mere affald til genbrug, deponi 

eller specialbehandling. Til gavn for miljøet!  

Erfaringer viser, at vi tænker mere over ikke at blande 

husholdningsaffald, genbrugsmaterialer, elektronik eller andet 

farligt affald, sammen med det affald, der sendes til forbrænding, 

hvis vi bruger klare sække. Det betyder mindre forurening, flere 

ressourcer til nye produkter og bedre arbejdsmiljø for skraldemænd 

og på genbrugsstationerne. 

 

 

Derfor er det, vi stopper med sorte sække i Albertslund. De klare sække kan købes 

i stort set alle super- og byggemarkeder.  

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen: Agenda Center Albertslund, www.agendacenter.dk 

 
 
 
 

Kun affald i klare 

sække… 
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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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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. 

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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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 kommet godt igang, men 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. 
 

 
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 

 

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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2009) 

 

Uge 7 
10. – 11. feb. 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 8 
17. – 18. feb. 

Restaffald 
Metal og pap 

Uge 9 
24. – 25. feb.  

Restaffald 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 10 
3. – 4. mar. 

Restaffald 
Haveaffald 

Farligt affald: Fredag den 6. marts. (Bestilling senest onsdag 4. marts på 80 20 80 30.) 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-
dagen i Degne- og Præstehusene. 

Glas: Vin- og spiritusflasker, saft- og dressingflasker, syltetøjs- og konservesglas, 
drikkeglas, glasskår af nævnte glastyper, men  
IKKE: elpærer, porcelæn, keramik, lysstofrør, spejle, vinduesglas. 

Papir: Aviser og tidsskrifter, reklamer, brevpapir, papir og kuverter, telefonbøger men  
IKKE: pap, mælkekartoner, plastic, pizzabakker, bøger. 

Pap: Rent og tørt pap og karton. Skal være slået sammen og bundet. 

Metalemballage: Øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, kagedåser, tobaksdåser. Skal 
være i klare plastsække. 

Storskrald: Stort elektronik (fx fjernsyn og hårde hvidevarer), stort jern og metal (fx cykler, 
som skal være afmærket ”storskrald”), småt forbrændingsegnet affald i klare sække, stort 
forbrændingsegnet affald (fx møbler) 
IKKE: sanitet, bygge- og anlægsaffald, fliser, jord og nagelfast inventar (fx køkkenelemen-
ter). Mindre mængder byggeaffald og jord kan afleveres på Genbrugsstationen 

Farligt affald: Batterier, akkumulatorer (alle slags), spraydåser, trykflasker, sparepærer, 
lysstofrør, malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, algefjerner, 
ukrudts-, insekt- og svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, olie, oliefiltre, 
kunstgødning. Vær med til at spare naturen for disse farlige og skadelige midler. 
Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. 
Få udleveret en GRATIS miljøboks. Tilmelding se næste række. 

Miljøbilen: Indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de 
husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning og tilmelding bestilles på: telefon nr.  
80 20 80 30 eller på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen før afhentning. 

Haveaffald: Blade, blomster, hækafklip, kviste, grene, græs, ukrudt, små rødder. Afleveres i 
papirsække eller bundtet med snor, svarende til en fyldt papirsæk. 

Stort haveaffald: Træstammer, trærødder, store grene, hele buske. Bestil afhentning på 
kommunens hjemmesiden www.albertslund.dk/affald eller på 43 68 68 60. 

Restaffald: Indpakkes i lukkede lukkede poser og dækker alt, som ikke falder ind under 
øvrige kategorier, såsom: madrester, mælk- og juicekartoner, snavset eller vådt papir og 
pap, alm. elpærer, vat, bleer, hygiejnebind, snavsede konservesdåser, aske, cigaretskod, 
kattegrus, støvsugerposer. 
Ekstra affaldssække kan købes i Borgerservice, Agenda Center Albertslund på Genbrugs-
stationen eller bestilles på 43 68 58 60. Pris: 4 stk. for 100 kr. 

Hvad der ikke lige er nævnt her, vil fremgå af pjecen, der er tilsendt 
fra kommunen, og i tvivlstilfælde – brug din sunde fornuft. 
 


