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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 3. august kl. 19.30 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
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REFERAT FRA DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
 

52 huse var repræsenteret inkl. fuldmagter. 
 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 
Peter Pagh, D70; Dirigent 
Christian Halkjær, H82: Sekretær 
Stemmetællere: D76, H22 
 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var sket 
rettidigt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 
(udsendt til medlemmer inden generalforsamlingen) 
 
Formanden supplerede den skriftlige beretning med kommentarer herunder 
uddybende bemærkninger om den planlagte servicekontrakt med ComX, samt om 
vedligehold af flisearealer og om udgifterne til saltning. Formanden afsluttede med 
at nævne de begrænsede tilslutninger til de årlige fester, samt opfordrede til at 
nogen af medlemmerne tager stafetten op. 
 

3. Kommentarer til Bestyrelsen beretning 
 

a. Bredbånd 
D5: Udtrykte at nettet ikke fungerer optimalt mht. kvaliteten af TV signalet. 
H120: Mener ComX’s arbejde har betydet mange knækkede fliser. 
H126: Mener at et krav til udbyder er at man kan sende digitalt. 

i. Formanden svarede, at bestyrelsen vil undersøge ComX’s strategi til 
spørgsmålet. 
 

b. Advokat tilhold  
D30: Bad om uddybning af advokat tilholdet. Lona uddybede, ligeledes 
Svend og Peter Pagh, at de to implicerede medlemmer igennem meget lang 
tid og efter henstillinger samt orientering om inkassosag har nægtet at betale 
det skyldige beløb. Det blev i øvrigt betonet, at bestyrelsen ikke på nogen 
måde har anlagt en ’ny hård linie’, men at bestyrelsen ikke har set andre 
muligheder end at gå rettens vej i disse to tilfælde. Peter Pagh oplyste, at en 
inkassosag vil betyde yderligere udgifter for grundejerforeningen. 
 

c. Energiprojektet 
Flemming P87: Kommenterede, at de foreslåede løsninger i energiprojektet 
inkluderer store vinduer mod facaden. Da det medfører at genboer og 
forbipasserende kan se ind i husene, konstaterede Flemming, at forslagene 
tilsyneladende tilsidesætter de oprindelige funktionelle tanker bag 
bebyggelsens udformning. 
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d. Lokalplan 
Brystningsplader.  
H26: Jytte fortalte om de hvide såkaldt vedligeholdelsesfri plader og gav 
udtryk for ønske om at ændre på lokalplanen gennem en høring. Jytte 
spurgte desuden til den indgivne anmeldelse af huse, som ikke overholder 
lokalplanens krav om ensartethed i valg af farver. 
D30: Martin opfordrede til en ny undersøgelse af medlemmers holdning til 
farver på brystningsfarver. ”I får jo svar som I spørger" 
 

i. Svend ridsede historikken op og affejede oplevelsen af, at RVP’s 
bestyrelse står bag anmeldelsen af enkelte medlemmer for ikke at 
overholde lokalplanen. 
 
P92: Kommenterede til Jytte at de originale plader var 
aluminiumsplader der også efterfølgende skulle males. 
 

e. Fejning af P-pladser 
Det blev kommenteret, at fejning i forbindelse med løvfald ikke blev gjort 
tilfredsstillende. Blade er blevet fejet op under buske på de grønne arealer, 
og som følge heraf har man ’glæde’ af dem længe. 

i. Svend: Bestyrelsen har bemærket det og vil bringe det videre. 
 
Dirigenten erklærede Beretningen for vedtaget da ingen ønskede 
afstemning herom. 
 
 

4. Fremlæggelse af regnskab for foreningsåret 2007 – 08 
a. Kommentarer 

i. P31: Som kritisk revisor kritiserer at regnskabet i påfaldende grad 
ligner det foregående års budget. 

ii. D20: Ole Lassen spørger til størrelsen af det opkrævede beløb til 
henlæggelser. 

1. Lona beklagede at der uretmæssigt er opkrævet kr. 250 for 
meget til henlæggelser. 

iii. P50: Spørger til carportlaugets regnskab. 
1. Lona redegjorde for at grundejerforeningen skylder lauget 7500 

kr. 
iv. D91: Spørger til om beløbet til inkasso er sat højt nok. 

1. Svend svarede, at da vi ingen forudgående erfaringer har med 
inkassosager er det afsatte beløb udtryk for bestyrelsens 
bedste skøn. 

v. H112: Spørger til stigningen i nettomellemværet. 
1. Lona forklarede at det skyldes at vi har 3 afdrag i indeværende 

regnskabsår. 
vi. D36: Spørger til overskridelse på posten Lunden. Jesper forklarede 

med fjernelsen af den faldefærdige pavillon samt anskaffelse af 
bordtennisbordet. 
 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
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5. Indkomne forslag 
a. Henlæggelser til store investeringer. 

i. Flemming P87: Mente at de samlede stigninger i kontingent og forslag 
til årets henlæggelse var højt og fremsatte ændringsforslag til 
bestyrelsens forslag om årlig hensættelse af kr 700. 
Flemming fremsatte herpå ændringsforslag. hvor beløbet ændres til 
årligt: Kr 500. 
 

ii. Kjeld P31: Fremførte generel kritik af stigninger. 
D5: Fremførte at, hun så det som et valg mellem værdiforringelse 
kontra forbedring og mente slutteligt at bestyrelsens forslag på kr. 700 
er meget lavt sat i forhold til behovet. 

iii. Ole P67: Tilslutter sig Flemmings forslag om at sænke årlige 
hensættelser fra kr. 700 til kr. 500. 

iv. H112: Kommenterede at hensættelser ikke er håndteret korrekt i 
regnskabet, da de ikke er trukket ud af regnskabet men fremgår som 
et aktiv. 

1. Bestyrelsen har taget bemærkningen ad notam.. 
 
Bestyrelsens forslag om hensættelse på kr. 700 gik herpå til 
afstemning:  
Ja stemmer: 60.  Nej stemmer: 53. 
Forslaget er vedtaget. Ændringsforslaget bortfalder. 
 
 

b. Urafstemning om TV3 Puls 
i. Finn P112 (forslagsstiller): Kanal 3 Puls sender landskampen mellem 

Danmark og Sverige. Vi kan pt. Ikke se Kanal 3 Puls. Disney kanalen 
ligger i øjeblikket i både Fri modul pakken og i Ultimativ pakken, 
hvorfor Kanal 3 Puls kan lægges i Fri Modul pakken, hvor den er 
gratis resten af året. 

ii. Ole P67 fortalte at en modtager koster ca. kr. 5000. 
iii. H46: Kritiserede at Disney ligger to steder, og at medlemmer der 

betaler for Ultimativ pakken så at sige betaler for Disney kanalen for 
de medlemmer som har købt Fri modul pakken. 

iv. Ændringsforslag I: til bestyrelsens forslag om en urafstemning: DK 4 
og TV4 skal inkluderes i valgmulighederne for Fri modul pakken. 

v. Ændringsforslag II: Risiko for at betalere af Ultimativ pakke kommer til 
at betale dobbelt for potentielt 5 kanaler i Fri Modul pakken. Ønske om 
at begrænse de stemmeberettigede til brugere af Ultimativ pakken. 

1. Mødelederen mente ikke at stemmeretten kan begrænses til et 
udvalg af medlemmerne, og afviste på denne baggrund 
forsalget.. 

vi. Nyt ændringsforslag: Kanaler i Ultimativ pakken må ikke kunne 
genfindes i Fri Modul pakken. 
 
Mødelederen sendte derpå det mest vidtgående forsalg til afstemning: 
Forslaget om at bestyrelsen pålægges at gennemføre en 
urafstemning, der skal rumme mulighed for at inkludere Disney 
kanalen. 
Forslaget er vedtaget, og ændringsforslag bortfalder. 
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c. TV3 Puls skal indføres i systemet og en ’fri’ kanal i Fri Modul pakken skal 
altid stå åben så lignende reklamefremstød med gratis brug af en kanal kan 
udnyttes. 
Forslag 3.1 bortfalder. 

i. Ændringsforslag: Kanal 3 Puls skal ind og Disney kanalen skal ud af 
Fri modul pakken. 
Ole P67: Støtter forslaget. 
 
Afstemning: Forslaget er forkastet. 
 

d. Afdrag og renter på bredbåndsnettet 
Werner D61 (forslagsstiller) foreslår, at bestyrelsen samlet indberetter afdrag 
og renter til Skat 

i. Mødeleder anfører at bestyrelsen skal have mulighed for at have 
adgang til alle medlemmers cpr. numre og at der næppe vil kunne 
gives tilladelse hertil som påkrævet af Datatilsynet, samt at forslaget 
vil pålægge bestyrelsen en urimelig stor arbejdsbyrde, alternativt en 
stor udgift. 
 
Forslaget trækkes. 
 
 

6. Budget – herunder fastsættelse af kontingent 
 
Forslaget til budget er vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen genopstiller – bestyrelsen er valgt. 
Suppleanter genopstiller: Jens Villadsen P124, Jesper Krogh D18, Rikke P40.  
De er valgt. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Preben Kellerstrøm 
Kritisk Revisor: Kim, H112 
Kritisk Revisor Suppleant: Kjeld, P31 
 
Kritisk revisor er valgt 
Kritisk revisor suppleant er valgt. 

 

9. Evt. 
Betaling af Viasat skydes længst muligt. 

 

 

 

. 
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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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Energiforbedring af RVP huse 
 
Den 19. maj var kommunen vært for et møde om energispareprojektet og de ændringer og 
forbedringer der skal laves på vores huse, hvis de skal leve op til morgendagens krav om 
bedre isolering og dermed mindre energibehov. Der deltog repræsentanter for 33 huse, 
deraf et par stykker der tidligere har vist interesse for projektet og har været med til at 
diskutere det på adskillige møder. 
 
Hans-Henrik Høg fra Miljø- og Teknikforvaltningen bød velkommen og indledte med at 
redegøre for projektet og den lovmæssige baggrund for det, samt ikke mindst de 
muligheder der er for at få støtte til at realisere det på et eller flere af vores huse. Da 
efterisolering af tekniske grunde skal lægges uden på den eksisterende klimaskærm, 
medfører det en væsentlig ændring af udseendet og helhedsindtrykket af dem. Derfor 
ønsker man at lave et projekt med et par huse, helst en hel række, så man kan få et 
indtryk af, hvordan det vil se ud, hvis alle husene bliver renoveret samt ikke mindst erfare, 
hvordan de efterfølgende vil være at bo i. 
 
Arkitekt Martin Rubow fra Rubow arkitekter, der er specialist i lavenergihuse og har lavet 
det omdelte skitseprojekt, gennemgik det i store træk. Se mere om firmaet og dets 
projekter på hjemmesiden www.rubowarkitekter.dk . Første spørgsmål fra salen var, 
hvorfor man ikke havde lavet flere vinduer i indgangsfacaden, når man var i gang med at 
ændre på udseendet og hvorfor man ikke havde valgt rejste tage, så der blev mulighed for 
at have pulterrum der. Begge dele blev kraftigt imødegået af andre, der hverken ønskede 
indblik i haven eller mere skygge på grund af højere genbohuse. 
 
Et væsentlig element i forslaget er, at lave varmeveksling mellem den udgående luft og 
den indgående luft. Det kræver, at husene er tætte, og at laves plads til varmeveksleren. 
Hvis det bliver lavet rigtigt, giver det et godt indeklima. 
 
Der blev på mødet ikke taget nogen egentlig konklusion, men kommunen fortsætter 
arbejdet og håber på, at få en hel række som prøvehuse. Er du interesseret i projektet og 
parat til at være prøvehus, kan du melde dig som deltager ved at sende en mail til Ole  
olehen@vejrmolle.dk. Projektdeltagere bliver inviteret med til møderne med kommune og 
arkitekt og får alle relevante papirer og tegninger elektronisk, efterhånden som de 
foreligger. 
 

 

K Ø B   O G   S A L G 
 
Nyere Klaver i særdeles god stand, mrk.  Zamick , meget velholdt, af klaverstemmer 
vurderet til ca 10 000 kr. Kan helt uforbindende besigtiges og afprøves efter aftale. 
Tilpasset musikstilen serveres der kaffe, te, vin eller øl til ledsagere under afprøvningen. 
 Sælges for 6000, - kr. 
 
Bobspil, krydsfiner med kant af hårdt træ, vistnok komplet antal ringe. Kan afhentes gratis 
 
Transportbur til kat, som nyt. Grusbakker i flere str. kan medfølge. Alt grundigt rengjort. 
Sælges for  200,- kr. 
 
Henvendelse til: Kjeld Christensen P. 31,   
tlf. 43965709 / mob 29648981; e-mail: kjebece@pc.dk 
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28. maj 2009 

 

 

 

 

 

 

En venlig opfordring til næste generalforsamling 2010 

 

På Grundejerforeningens generalforsamling tirsdag den 26. maj 2009 blev det vedtaget at forhøje 

kontingentet / henlæggelser fra de nuværende 4.600,- kr. til 5.700,- kr. årligt, hvilket betyder, at 

hver husstand skal betale 1.100,- kr. mere om året, altså en stigning på 23,9 %. 

 

De samlede udgifter stiger med 264.500,- kr., dvs. en forhøjelse på 21,9 % ifølge budgettet for 

2009-10.  

 

Uanset om man er tilhænger eller modstander af forhøjelser vil jeg opfordre til, at flest mulige 

møder op eller giver fuldmagt til anden husstand, således at vi opnår en større repræsentativ 

stemmeafgivelse. 

 

God sommer til alle!! 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars 

D 36 
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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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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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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 

 
Dato: Aktivitet: Sted: Tid: 

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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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 25 
16. – 17. juni 

Restaffald 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 26 
23. – 24. juni 

Restaffald 
Haveaffald 
Storskrald (D og P) 

Uge 27 
30. juni – 1. juli 

Restaffald 
Papir og glas 
Storskrald (H) 

Uge 28 
7. – 8. juli 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 29 
14. – 15. juli 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 30 
21. – 22. juli 

Restaffald 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 31 
28. – 29. juli 

Restaffald 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 32 
4. – 5. august 

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. 

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. 

 


