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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. 

Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 
redaktør, P 79 mandag den 8. juni kl. 19.30 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
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GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 26. maj 2009 kl. 19:30 på Teglmoseskolen 

(sædvanlige sted). 

Bestyrelsen omdeler den officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og 

lægger den derefter på hjemmesiden. 

Husk at forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde (hos 

formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via email på 

svend.vejrmolle@gmail.dk ) senest søndag den 17. maj for at komme til behandling på 

generalforsamlingen. 

ENERGIPROJEKTET 
De fleste af jer har sikkert lagt mærke til, at Albertslund er meget aktiv i klimadebatten, og 

at der er flere projekter i gang i kommunen. Der starter et projekt i Hyldespjældet, som skal 

resultere i, at et enkelt hus bliver efterisoleret og udstyret med solfanger til opvarmning af 

vandet og solceller til i hvert fald delvis forsyning af elektricitet, så resultatet bliver et 

nulenergihus. Det bliver ikke helt afskåret fra i perioder at få energi i form af el og varme 

tilført udefra, men alligevel så selvforsynende at det på andre tidspunkter leverer lige så 

meget energi tilbage til nettet. Det er målet, at det skal være færdigt til præsentation på 

klimatopmødet i København i december. To rækkehuse i Syd er allerede efterisolerede, så 

de opfylder kravet til lavenergibygninger klasse 2.  

Kommunen er også interesseret i ejerboligerne og vil i første omgang have forsøg i gang i 

Røde Vejrmølle Parken og i Poppelhusene. Nå man læser Albertslundposten kunne man 

tro, at der allerede var projekter i gang begge steder. Det er der på en måde også. Det 

energirådgivende arkitektfirma Rubow har lavet skitseforslag til, hvordan det skal gribes an 

i de to bebyggelser. 15 Røde Vejrmølle Park har meldt sig som forsøgshuse og 

kommunen har holdt adskillige møder med forsøgshusene og arkitekten, men der er ikke 

kommet et konkret projekt i gang. Endnu. 

For at give os alle en fornemmelse af, hvor klimaskoen trykker, og hvad der skal gøres for 

at få den til at passe, bliver projektet og de enkelte tiltag præsenteret og kommenteret på 

et møde for os alle sammen tirsdag den 19. maj i kommunalbestyrelsens mødesal 

på Rådhuset. Sammen med bladet er en invitation til mødet samt en folder med 

illustrationer af, hvor der skal sættes ind, og hvordan det kan gøres. 

Bestyrelsen opfordrer alle om at møde op til dette møde, hvor der kan stilles spørgsmål til 

arkitekten Martin Rubow.  Det bliver spændende at høre hans visioner bag de forslag der 

er udarbejdet for vores bebyggelse.  

FÆLLESAREALER 
Håber alle P-pladser og omgivelser fik en kærlig hånd i forbindelse med vores 

sandkassedag. Bestyrelsen har ikke været rundt at ”kigge”, men på formandens egen P-

plads var der pænt fremmøde, og det virkede som om de fik noget fra hånden (formanden 

var andetsteds på den valgte søndag). 
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STORSKRALD 
Bestyrelsen opfordrer jer til at overholde indsamlingsreglerne for de to ugedage hvor der 
hentes skrald ved kantstenen. 

Som det altid har været hentes storskrald den sidste tirsdag eller onsdag hver måneden. 
Som det nye hentes der ugedagen før storskralddagen dåser og pap, men ikke andet der 
tilhører gruppen storskrald. 

Skulle det ”kikse” så husk, at tage affaldet ind igen til den rigtige dag oprinder. 

LUNDEN 
Der har sidste år været aftener, hvor der har været for meget støj i Lunden.  Bestyrelsen 
har på opfordring besluttet at opsætte skiltning med adfærdsregler for brug af Lunden til 
støtte for de medlemmer, der bor tæt ved Lunden.  Vi har valgt – syntes vi selv – en venlig 
udgave med følgende ordlyd: 

 

PRIVAT OMRÅDE 

Dette område tilhører RVPs beboere. 

·      Alle må færdes her – hvis de er i selskab med en beboer fra RVP. 

·      Her må du hygge, lege, grille og feste – men efter kl. 22 skal der være ro  

(jf. ordensbekendtgørelsen). 

·      Hjælp til med at holde området pænt og tag affald mv. med dig. 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Parken (RVP) 

 

Desuden vil skiltestanderen blive forsynet med et piktogram, der viser at hunde er forbudt 
på området. 

Skiltet er bestilt, men det vides ikke hvornår det kan leveres og sættes op, men det vil ske 
hurtigst muligt. 

SOMMER I BY – 20 JUNI 
Bestyrelsen vil gerne gentage opfordringen til forældre om at melde sig som tovholdere for 
lege med børnene som en del af aktiviteterne til festen.  Det vil med garanti være en god 
oplevelse at hjælpe til at børnene får en god oplevelse på denne solskinsdag – håber vi. 

 

 

. 
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Kompostér noget mer’ 

30 – 40% af dit restaffald kan komposteres! Det 

organiske affald fra køkkenet indeholder energi og 

næringsstoffer, som planterne og mikroorganismerne i 

din have skal bruge. Det er meningsløst at smide dit grønne køkkenaffald ud 

med dagrenovationen – så det afbrændes, bruger energi i 

forbrændingsprocessen og skaber luftforurening! 

Der er god økonomi i at producere din egen gødning, i stedet for at købe 

kunstgødning – som i øvrigt overhovedet ingen næring indeholder, til 

mikroorganismerne i jorden. I modsætning til kompostmuld og naturgødning. 

Sådan kommer du i gang 

• Undersøg om din boligafdeling udleverer kompostbeholdere. Alternativt 
giver Albertslund Kommune et engangstilskud på 350 kr. 

• Stilbeholderen et praktisk sted 

• Kom groft kvas i bunden 

• Tilsæt en håndfuld kompostorme. Køb dem evt. hos 
Agendacentret for 20 kr. Ormene fodres med lige dele 
køkken- og haveaffald 

• Anskaf dig en kompostspand med låg til under køkkenvasken. Køb den 
evt. i Agendacentret for 20 kr. 

 

Undgå kød, fedt, fisk, ost og 

mælkeprodukter i kompostbeholderen – 

da det tiltrækker rotter. Undgå også 

hunde og katteafføring (kattegrus) da 

det kan indeholde smitsomme parasitter 

og andre sygdomskim. 

Hvis du passer din kompostbeholder 

godt, vil processen forløbe hurtigt. 

Passer man den knap så godt, kommer 

der kompost ud af det alligevel, det går 

bare ikke så hurtigt. 

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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Hunde laver lort! 

Ja – det er der jo ikke noget nyt i, det ved alle – at hvad der kommer ind i den ene ende må ud i 

den anden – som regel i form af en klæbrig og ganske ildelugtende substans.  

Det er selvfølgelig OK at du – kære hundeejer – lader din hund skide i din egen have og lader 

lorten ligge der. 

Men det er altså ikke OK at din hunds hundelort efterlades på vores grønne fællesarealer. Og 

hvorfor så ikke det kunne man spørge?  

Jo, fællesarealerne er netop fælles. De bliver brugt af andre end hundeejerne. Især børn er glade 

for at løbe rundt, spille fodbold og lign. på vores fælles græsplæner. Og meget ofte så ender din 

hunds efterladte hundelort sin tilværelse i børnenes hjem.  

Det er altså ret ulækkert. Du kan sikkert levende forestille dig resultatet: hundelort på gulvet og 

under skoene. Aftørring af stinkende lort fra gulvet, rensning af sko, hvor lorten har det med at 

sidde ret fast under skridmønsteret og skal børstes ud – ofte stænker det ud over bryggers og 

måske en selv – børsten må udskiftes, gulvkluden til vask. Ja, det kan man altså godt blive rigtig 

godt gal over. Og så er det ikke nemt kort efter at se den næste hundeejer lufte sin hund uden 

hundeposer – uden at blive godt gal i skralden. 

Så – alle I hundeelskere, hundeejere og hundeluftere: Husk jeres hundelort – tag den med jer hjem 

i de dertil indrettede hundeposer så vi alle kan være her og leve sammen i fryd og gammen. 

Tak,  

Hilsen Jesper, D26 
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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. 
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F R E M L Y S N I N G 
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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 
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Vugge til Vugge – hvad er nu det? 
 

Du har måske hørt om det: Vugge til Vugge eller Cradle to Cradle (C2C) som det også 
kaldes. Det fremføres af flere forskere, politikere, erhvervsfolk og miljømedarbejdere 
verden over, som det nye miljøparadigme.  

Det bærende princip i Vugge til Vugge er, at alt bruges igen og igen og affald afskaffes! 
Dvs. at man i produktionen af nye produkter i designfasen indtænker, hvordan produktet 
kan nedbrydes til en række ugiftige dele, der enten kan bruges i nye produkter eller kan 
komposteres til næringsstoffer. Man ”opererer” med 2 produktionscyklusser: en teknisk og 
en biologisk som alle stoffer indgår i. Resultatet bliver, at der ikke er nogen 
affaldsprodukter og ingen forurenende stoffer. Endvidere skal energiforbruget være 
baseret på vedvarende energi. Det lyder jo rigtig fornuftigt!  

Og der bliver da også eksperimenteret mange forskellige steder: I Holland vil man forsøge 
at oprette nye bydele efter princippet, og nogle af de store firmaer som Nike, Ford, Pepsi 
Cola og computerfirmaet Zepto har allerede udviklet de første produkter efter Vugge til 
Vugge principperne.  

Én af ideerne i Vugge til Vugge konceptet er også, at i stedet for at vi forbrugere køber 
varer, skal vi til at købe service og lease varerne; når vi har brug for en computer eller et 
par sko, skal vi lease dem af de pågældende firmaer, som vi så returnerer varerne til igen 
efter brug. Firmaerne skal så skille de brugte varer ad og sørge for, at alle bestanddele 
indgår i produktion af nye produkter. Kan det realiseres vil det komme til at betyde farvel til 
”køb og smid væk”- kulturen! Ideen lyder på mange måder smart og temmelig 
revolutionerende. Kritikere peger imidlertid på, at hele videns- og produktionsfasen er så 
kompleks og krævende, at det kun er de store virksomheder, der vil kunne indføre 
princippet, og dels vil der komme et stort transportproblem (returnering af alle varerne). Og 
så er der hele den kulturelle omstillingsproces: kan man få forbrugerne til at blive ”leasere” 
og huske at aflevere alle varer tilbage til de retmæssige firmaer? Men omvendt: Hvad er 
alternativet? 

Vugge til Vugge betragtes af nogle som et idealistisk paradigme. Men det kan noget, siden 
det vinder genklang hos mange virksomheder. Produkter udviklet efter principperne vil 
kræve et minimum af ressourcer, og det er da værd at stræbe efter. Og der er i hvert fald 
ingen tvivl om, at kan man i sine bestræbelser for at overholde principperne gøre 
produktionen af varer mere miljøvenlige, så er man nået et godt skridt i den rigtige retning! 
Vugge til Vugge er et udfordrende, men nødvendigt paradigme! 

Med venlig hilsen Agenda Center 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  
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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: 

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 

K d f b k d til t d f tli f ll
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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 med desserttallerkener 
• Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 
• 6 vandkarafler 
• Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
• Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 
• 2 bordplader, 1,1 x 2,4 m, med bordbukke. Plads til 22-24 personer 
• Ca. 40 stabelstole 
 

Prisen for leje af ovenstående er: 
 
• Medlemmer af motionistforeningen ........... kr. 100,- 
• Andre grundejerforeningsmedlemmer....... kr. 200,- 
 
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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2009) 

Uge 20 
12. – 13. maj 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 21 
19. – 20. maj 

Restaffald 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 22 
26. – 27. maj 

Restaffald 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 23 
2. – 3. juni 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 24 
9. – 10. juni 

Restaffald 
Haveaffald 

  

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. 
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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. 
 


