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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 4. maj kl. 19.30 
(Alle er velkommen til at kigge ind) 
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NÆRLEGEPLADSER 
Der er bestilt opsætning af følgende: 

• rutsjebane på bakken ved D 36-48. 
• ny gynge ved P 91-113. 

 
Der er ikke kommet yderligere ønsker til reparationer, ændring eller nye legeredskaber. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ændringer til listen over kontaktpersoner for nærlegepladser.  
 
Bestyrelsen forventer at vores årlige sandkassedag falder sammen med kommunens grønne 
weekend, der er fastsat til lørdag d. 25. april. 
 
Det antages, da der ikke er kommet ændringer, at der leveres sand på de samme legepladser som 
sidste år.  Vi opfordrer til at I tømmer sandkasserne til eget brug og I kan bare begynde nu.  
 

RENOVERING AF LUNDEN TIL FORÅRET 

Renovering af den store legeborg blev indviet med fest og deltagelse af mange interesserede 
medlemmer og børn. Det ny anlæg blev straks taget i brug og så ud til at falde i ”brugernes” smag. 
 
Vi har fået et rigtig flot nyt indslag på Lunden som vil være uovertruffen til de populære rollespil 
med gaffavåben mv. Arbejdet er igangsat tidligere end forventet, og det blev muligt at fastholde 
prisen fra det tilbud vi modtog i 2007. 
  
Bestyrelsen har besluttet at fjerne det sidste af de to gamle ”lysthuse”, der nu er ved at rådne væk.  
En ny ”bålhytte” magen til de, der blev lavet i 2007 er i forbindelse med budgetforberedelserne 
udskudt på ubestemt tid.  
 
 

CARPORTBRUGERE  
Bestyrelsen har fået et relativt lille antal tilbagemeldinger om hvem, der bruger hvilke carporte, 
men der mangler stadig oplysninger. Så er oplysningerne om den carport du/I bruger ikke korrekte, 
opfordres du fortsat til at skrive en mail til 
 
Svend Tanke Nielsen, svend.vejrmolle@gmail.com  eller  
lægge en besked i postkassen Humlehusene 6. 
 
 

HÆKKE MOD STENSMOSEVEJ 
Kommunen har bedt bestyrelsen opfordre alle medlemmer med hæk mod Stensmosevej til at 
sørge for, at deres hæk er klippet ind, så den ikke generer passage på fortovet.  Skulle et medlem 
ikke følge denne opfordring vil kommunen kunne foranstalte, at hækken klippes ind på 
medlemmets regning. Så sørg for at jeres hæk ikke generer brugen af fortovet.  Som rettesnor kan 
I vurderer, hvor skellet mellem jeres grund og Stenmosevejarealet reelt må antages at være. Rigtig 
mange steder ser det ud til, at hækken langsomt er vokset væk fra egen grund og ud på 
”fortovsarealet”. 
 

 
TV-UDBUD 

Den ny TV3+ fra Viasat, der åbenbart skal bruges til at sende om ikke al så noget af det sport, I 
som brugere måske gerne vil se. Bestyrelsen opfordrer til, at der startes en debat på foreningens 
hjemmeside, der kan danne grundlag for en eventuel beslutning om ændringer i 
kanalsammensætningen – og det må være i pakken ”Fri Modul”, hvor vi 1) selv bestemmer over 
sammensætningen og 2) indtil videre skal have kanaler fra Viasat pga. samarbejdsvanskeligheder 
ComX og Viasat imellem. 
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BREDBÅNDSNETTET 
Foreningen har modtaget forslag til ny servicekontrakt med ComX.  Det er et  
servicekontraktforslag, der er meget generel i sin udformning, og som bestyrelsen vil forsøge at 
påvirke i det omfang, det er muligt.  Servicekontraktforslaget er kommet som udtryk for de 
erfaringer ComX har draget fra alle de foreningsnetværk, de har haft kontrakt på de seneste år.  
Der er ikke tale om en revolution, hverken i dækning eller pris, men der er forhold, der kræver 
diskussion med ComX. 
 
 

ADVOKATBISTAND 
Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at bede en advokat udarbejde et responsum vedrørende 
lovligheden af generalforsamlingens beslutning om etablering af et fælles bredbåndsnet. 
Beslutningen er en følge af, at et par medlemmer har nægtet at betale deres del af den fælles 
udgift til etableringslånet.  Det har indtil videre kostet foreningen kr. 15.000,-, at få advokatens 
bekræftelse af gyldigheden af generalforsamlingens beslutning. (taget på en ekstraordinær 
generalforsamling). 
 
Medlemmerne er pligtige at betale deres andel af etableringslånet. Der er derfor udsendt krav om 
betaling af udestående betalinger, subsidiært varsel om øjeblikkelig igangsætning af en 
inkassoforretning, hvis dette ikke imødekommes.  
 

SNEGLEDAG (GENTAGELSE AF ARTIKEL FRA MARTS 2008) 
Søndag d. 2. marts var udråbt som start på kampen mod den iberiske snegl, og der var ca. 35 af 
foreningens medlemmer, der mødte op for at hente en pose sneglegift.  Bestyrelsen havde lavet 
en prototype af vores anbefalede fælde, som kunne studeres. 
 
Bestyrelsen har også udlagt 4 fælder i Lunden og vil holde øje med udviklingen. 
 
Skulle I have glemt at hente en portion gift, eller hvis I pludselig skulle få besøg og så ønsker at 
være med til at bekæmpe denne snegls udbredelse i vores område, kan I primært henvende jer til 
Jesper, D26, ellers til Helle, P81, eller Steen, H2.  Der ligger endnu fliser bag garagen i Lunden, 
som kan anvendes til at lave fælder med. 
 
Vi gentager lige hvordan vi anbefaler giften skal anvendes og husk, at det er op til jer der etablerer 
fælderne at tilse dem med jævne mellemrum og sikre opfyldning, efterhånden som giften spises.  
 
Fælden placeres på jorden i fugtige områder, eller hvor der er observeret mange dræbersnegle. 
Snegle uden hus vil kravle ind i fælden, idet de tiltrækkes af sneglekornene.  De vil spise af dem 
og kravle ud igen, dø og danne en giftig føde for andre snegle, der herefter vil fortære dem.  
Fælden skåner de fredede vinbjergsnegle, som på grund af deres sneglehus ikke kan komme til 
giften, ligeledes fugle og andre dyr. 
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Mange fordele ved at dele bil! 
Økonomi – Miljø – Sundhed  

Der er både økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved at være med i 

en delebilsklub: Man er flere om at dele alle de faste udgifter; man er altid sikker på, at 

bilen er i tip-top stand; en delebil er ny og benzinøkonomisk; man kører typisk mindre i bil, 

end hvis man har sin egen private, idet man er mere tilbøjelig til at tage cyklen til de korte 

ture og bruge bus og tog, når det er lige så oplagt. Og så viser opgørelser, at en delebilist i 

gennemsnit sparer klimaet for 225 kg CO2 om året. 

 

Albertslund Delebil – fleksibilitet er et nøgleord!  

For Albertslund delebil er fleksibilitet meget vigtigt. 

Delebilsklubben garanterer, at du altid kan få en bil, 

når du har brug for en! Hvis alle bilerne er ude at køre,  

kan du låne en af Europcar til almindelig delebils-pris.   

Har du lyst til at tage på bilferie, er der også muligheder for det. I ferieperioden tager 

Albertslund delebil nemlig ekstra biler ind, så alle får opfyldt deres ønsker og behov.   

Der er både store og små biler i delebilsklubben og pt. er man ved at undersøge, om der 

er interesse for også at anskaffe en 7-personers bil.  

Har man brug for ”sin egen bil” i en længere periode, f.eks. i forbindelse med sit arbejde, 

er det også en mulighed. 

 

Albertslund delebil vokser hele tiden 

I 2008 kom der 34 nye medlemmer til og foreningen er nu oppe på 115 medlemmer. 

Delebilsklubben vokser også udover kommune-grænserne; således står der en bil i Høje 

Tåstrup og en i Glostrup, begge tæt på stationen. 

I alt har Albertslund Delebil pt. 19 biler. På deres hjemmeside kan du se, hvor bilerne er 

placeret og hvilke typer biler, det er. I Delebilsklubben har man en tommelfingerregel om, 

at er der 5 medlemmer i et område, placerer man en bil dér.  

 

At være med i Albertslund delebil er således ikke kun godt for miljø, sundhed og økonomi, 

det er tilmed en nem og fleksibel måde at ha’ bil på.  

 

Læs mere www.albertslund-delebil.dk 

Du kan også kontakte formanden Dan Ravn på tlf.: 24 48 92 12 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
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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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Ny TV kanal – TV3 PULS! 

Som de fleste af jer sikkert allerede ved, har Viasat lanceret en ny TV kanal. Kanalen hedder TV3 
PULS. 
 
TV3 PULS er eksklusive sportsrettigheder, danske egenproduktioner, inspirerende 
livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier. Med andre ord er indholdet på kanalen ikke 
for de få – men for alle danskere, som efterspørger underholdende kvalitetsfjernsyn. 
 
Den komplette beskrivelse af kanalen findes her: http://tv3.dk/flash/puls/index.html. 
 
Personligt synes jeg, at den nye kanal ser meget interessant ud og vil meget gerne have mulighed 
for at se den. Nu er det desværre sådan, at ComX og Viasat fortsat ikke er på talefod, hvorfor 
ComX ikke kan tilbyde den nye kanal i deres normale pakker. 
 
Hvis vi ønsker at kunne se den nye kanal skal den ligge i vores Fri Modul pakke. Det betyder 
endvidere, at vi skal sige farvel til en af de 5 kanaler vi har i Fri Modul pakken i dag. 
 
I dag har vi følgende kanaler i Fri Modul pakken: 
 

Kanal Pris pr. måned inkl. moms. 
TV3 24,28 
TV3 Plus 17,51 
TV2 Sport 30,90 
TV5 16,19 
Disney Chanel 12,43 

 
Da Disney Chanel også ligger i ComX’s Ultimativ pakke, vil jeg helt klart anbefale af vi udskifter 
Disney Chanel med TV3 PULS. 
 
Hvad kommer det så til at betyde økonomisk? TV3 PULS er prissat til kr. 6,95 pr. måned inkl. 
moms, hvor resten af 2009 faktisk er gratis. Så det betyder faktisk en lille besparelse på kr. 12,43 
pr. måned resten af 2009 og kr. 5,48 pr. måned de efterfølgende år. 
 
Hvis der er nogen, der har spørgsmål eller ønsker yderlig information, er I meget velkomne til at 
kontakte mig på jesper@bodholdt.info 
 
Med venlig hilsen 
 
Familien Bodholdt 
H46 
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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: 
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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  
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Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske til 
et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 

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 

 
Dato: Aktivitet: Sted: Tid: 

12.5. Sommer i by, planlægning Væremøllen Kl. 20.00 

14.6. Sommer i by, planlægning Væremøllen Kl. 12.00 

20.6. Sommer i by Lunden Kl. 14.00 

15.8. Årsfest Lunden Kl. 18.00 

30.8. Cykelskovtur Væremøllen Kl. 10.00 

 
Sommer i by 2009 

Vi søger nogle frivillige forældre, som vil være tovholdere for forskellige lege for 

børnene ved sommerfesten Lørdag den 20. juni 2009. 

Det vil vare ca. 1 – 1  time sidst på eftermiddagen. 

Forslag til lege modtages gerne. 

Vi stiller midler til rådighed for indkøb af nødvendige rekvisitter. 

Tilmelding sker til Helle på bennedsen@comxnet.dk 

Kom ud af busken og vær med til at gøre dagen festlig for alle. 
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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 15 
7. – 8. april 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 16 
14. – 15. april 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 17 
21. – 22. april 

Restaffald 
Papir og glas 
Metal og pap 

Uge 1 
28. april – 29. april 

Restaffald 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 19 
5. – 6. maj 

Restaffald 
Papir og glas 

  

Farligt affald: Fredag den 3. april og 1. maj 
(Bestilling senest onsdag før afhentning 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: Stor 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. 
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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. 

 


