
  
 

  

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Røde Vejrmølle 
NR. 8  -  OKT.   2009  -  36. ÅRGANG 

 



Side 2 af 20 
  

Bladets indhold: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Forside: 
Røde Vejrmølle af Finn Skjørbæk 
 
Bestyrelsens opgavefordeling.  
Side 3. 
 
Vinterens beskæringer… 
Side 4 – Pas på: Iberiske snegle. 

 
Nye hække 
Side 4 – Tid til nyplantning 
 

Campingvogne på P-pladser 
Side 5 – Fjernes inden 1. november. 

 

Kontingentopkrævning 
Side 5 – Specfikation. 
 

Manglende betaling af bidrag... 
Side 5 – Opstramning på rykkere. 
 
Følg det lokale naturliv…. 
Side 8 – opfordring til dig. 
 

 

Klimaændringer. 
Side 8 – Jesper Teilgaard fortæller. 
 

Nyt fra Brugergruppen. 
Side 9. 

 

Hvor grøn er grøn strøm? 
Side 10 – Agenda Center 

 

Fra klimatrussel til… 
Side 11 – Af Jørgen Steen Nielsen 

 

Køb og salg. 
Side 12. 

 

Glas til genbrug… 
Side 12 – Agenda Center 

 

Vestegnens Vinduer A/S. 
Side 13 – Annonce. 
 

På tur i Vestskoven. 
Side 14 – Anmeldelse af guide. 

 

E. Espersen & Søn A/S. 
Side 15 – Annonce. 
 

Motionisterne. 
Side 16 og 17. 

 

Pap og karton skal bruges… 
Side 17 – Agenda Center. 
 

Service-Udlejning. 
Side 118 – Annonce. 
 

Klip ud og sæt op. 
Bagsiden – om renovation. 

 

 

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 2. NOVEMBER kl. 19.30 
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VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER STARTER NU 
Bestyrelsen efterlyser som vanlig ønsker til beskæringer og fliseopretning. På 

baggrund af indkomne forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner 

Walther Jensen. Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter 

dem i gang. 

 

Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring, der er indleveret sidste år ikke automatisk 

medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke er blevet 

efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 

 

Samtidig kan vi oplyse at beplantning og træer på stikvejenes bump tilhører Albertslund 

kommune, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at beskære eller ændre 

denne beplantning. 

 

Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre større ændringer. 

 

Ønsker fremsættes senest d. 20. oktober 2009 til 

 

Steen Thystrup, Humlehusene 2, 

E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 
 

Bemærk venligst at fristen for indlevering af ønsker er kort. 

 

Og venligst elektronisk hvis det er muligt for at gøre arbejdet med listen nemmere for 

Steen. 

 

NYE HÆKKE 
Tiden nærmer sig hvor det er optimalt at plante en ny hæk. Rundt om i bebyggelsen ses 

det tydeligt, at vores hække er affældige efter ca. 40 år. Efteråret er tidspunktet, hvor det 

er godt at plante hæk. Hvis man ikke selv magter opgaven kan man betale sig fra det. 

Vores anlægsgartner vil gerne give tilbud på arbejdet, men kan ikke komme med en fast 

pris, da forholdene kan være ganske forskellige.  

Som eksempel kan vi fortælle om en række på 4 huse, der gik sammen om at udskifte alle 

hække. For et midterhus var prisen ca. kr. 6800 inkl. moms for optagning af gammel hæk 

og plantning af ny hæk med ca. 60 cm høje ligusterplanter. Arbejdet blev gjort i april til stor 

tilfredshed og uden at haven led skade, vores private byrde blev hækvanding, som 

formentlig vil være mindre kritisk ved plantning i efteråret. 

 

Er du interesseret, så kontakt Walther Jensen på tlf: 43 73 32 78. Ligeledes hvis du har 

store træer eller andre uoverkommelige opgaver forude. 
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CAMPINGVOGNE PÅ PARKERINGSPLADSER 
Nu er feriesæsonen ved at være forbi, og der er ingen undskyldninger for at parkere 

campingvogne på vores P-pladser. Dette gælder også for campletter og almindelige 

trailere. Vi kan anbefale, at de er fjernet inden den udgang af oktober - i år ☺, hvorefter vi 

vil bede nærpolitiet om at tage affære. 

Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores vedtægt ikke tilladt, at 

have nogen form for ”tilhænger” parkeret på vores P-pladser ej heller i carportene. 

 

KONTINGENTOPKRÆVNING FOR OKTOBER 
På foreningens generalforsamling i maj 2009 blev der for foreningsåret 1. april 2009 til 31. 

marts 2010 vedtaget et kontingent på kr. 5.000,00 og en yderligere henlæggelse på kr. 

700,00. Der skal således i hele foreningsåret opkræves kr. 5.700,00. 

 

Pr. 5. april blev der opkrævet i alt kr. 2.350,00, som er en aconto opkrævning for perioden 

1. april – 30. september, heraf kr. 2.100,00 i kontingent og kr. 250,00 i henlæggelse. 

 

Det resterende beløb pr. 5. oktober (for perioden 1. oktober 2009 – 31. marts 2010), som 

besluttet på generalforsamlingen er altså i alt kr. 3.350,00, fordelt med kr. 2.900,00 i 

kontingent og kr. 450,00 i henlæggelse. 

 

MANGLENDE BETALING AF BIDRAG PÅ FÆLLESLÅN TIL 

BREDBÅNDSNETTET 
Som fortalt på generalforsamlingen har bestyrelsen desværre måtte gribe til advokat-

bistand og senere gennem advokaten varsle inkassosag mod to medlemmer af 

foreningen, der nægtede at anerkende den af generalforsamlingen vedtagne beslutning 

om at etablere et bredbåndsnet til erstatning for det gamle fællesantenneanlæg. Der har 

både i vores foreningsblad og i lokalpressen været diverse indlæg vedrørende dette. De to 

medlemmer indvilgede i starten i at betale ud fra bestyrelsens argumenter, men stoppede 

så deres betaling fra oktober 2007 på det fælles lån uden at meddele bestyrelsen om 

deres beslutning. 

 

Bestyrelsen henvendte sig til advokatfirmaet Ret & Råd i Glostrup med det formål at få 

bekræftet, at generalforsamlingens beslutning dels på den ordinære og senere på en 

ekstraordinær generalforsamling var lovlig efter foreningens vedtægter. Advokaten 

udarbejdede følgende svar til foreningens bestyrelse: 

 

(Det viste er et udtræk af det elektronisk fremsendte svar dateret 13. februar 2009) 

 

G/F Røde Vejrmølle Park 

v/ formand Svend Tanke Nielsen 

Humlehusene 6 

2620 Albertslund 

 

Juridisk vurdering af G/F Røde Vejrmølles installation af lysledernet 

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle har anmodet om en vurdering af, 

om foreningen vil kunne kræve betaling hos samtlige grundejere for 
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tilslutningen og driften af et lyslederbaseret bredbåndsnet med mulighed 

for telefoni og internettjenester til afløsning af den eksisterende fællesantenne. 

Samtlige ejendomme er i henhold til den for grundejerforeningens område 

gældende bebyggelsesdeklaration, tinglyst i 1969 med senere tillæg, 

pligtige medlemmer af den på baggrund af deklarationen oprettede 

grundejerforening. 

Deklarationen fastlægger i § 10, stk. 2, sidste punktum, at foreningen 

foretager opkrævning af engangs- og vedligeholdelsesbeløb til fælles 

radio- og fjernsynsantenneanlæg. 

Formålsbestemmelsen i § 2 i grundejerforeningens vedtægter angiver 

bl.a. foreningens formål som administration af de rettigheder og pligter, 

der følger af bebyggelsesdeklarationen. Så der er ingen tvivl om, at 

etablering af et fællesantenneanlæg og vedligeholdelsen heraf henhører 

under grundejerforeningens formål. 

(Var fællesantenneanlægget ikke omtalt i foreningens formålsbestemmelse, 

ville etableringen af et fællesantenneanlægget i henhold til retspraksis 

ligge udenfor grundejerforeningens formål og ville derfor kun 

kunne etableres med samtykke fra samtlige medlemmer). 

Når driften af et fællesantenneanlæg er omfattet af grundejerforeningens 

formål, vil udskiftning med et anlæg, som efter ejendommenes art 

og standard må anses for sædvanlig, kunne ske med simpelt flertal. 

Går det nye anlæg udover det sædvanlige, antages det i den juridiske 

litteratur, at det vil kunne etableres med kvalificeret flertal (og eventuelt 

fremmøde), men det anses ikke for helt utvivlsomt. 

Afvejningen af, hvad der må anses for sædvanlig og luksuriøst må således 

foretages overfor den teknologiske udvikling, der stadig rykker 

grænsen for, hvad der må anses som sædvanlig. 

Tidligere har tilslutningen til kabel-TV og hybridnet givet anledning til 

tvivl i ejerforeninger, men der er næppe længere nogen tvivl om, at den 

teknologiske udvikling har bevirket, at tilslutning nu vil kunne foretages 

med simpelt flertal i en ejerforening. 

Et lyslederbaseret bredbåndsnet anses i dag for den bedste løsning på 

markedet for antenner i kraft af den væsentlige større kapacitet og mindre 

følsomhed overfor forstyrrende støj end traditionelle bredbåndsløsninger 

og den samtidige mulighed for telefoni- og internetløsninger, som 

dog efter det oplyste ikke medfører nogen væsentlig ekstraomkostning 

ved etableringen af fibernettet. 

Den teknologiske udvikling har efter min opfattelse allerede rykket 

grænsen for antenneløsninger, således at et lyslederbaseret bredbåndsnet 

- selvom det måske endnu ikke vil kunne anses for sædvanligt - heller 

ikke kan betegnes som luksuriøst. 

På denne baggrund er det min opfattelse, at grundejerforeningen har 

kunnet vedtage etableringen af det lyslederbaserede bredbåndsnet med 

det kvalificerede flertal, der blev opnået på den ekstraordinære generalforsamling 

den 11. august 2005, efter at etableringen på grundejerforeningens 

ordinære generalforsamling den 31. maj 2005 var blevet vedtaget 
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med kvalificeret flertal blandt de fremmødte, men uden kvalificeret 
fremmøde blandt de stemmeberettigede. 
 
Med venlig hilsen 
Ret & Råd 
 
Bo Vestergaard, advokat (H) 
bve@ret-raad.dk  

 
Med dette svar fra advokaten fremsendte foreningen rykkerbreve til de to medlemmer om 
betaling af de udestående bidrag inden en rimelig fastsat frist. Det fremgik endvidere, at 
såfremt der ikke blev betalt ville sagen gå til vores advokat med inddrivelse via inkasso for 
øje. 
 
De to medlemmer valgte fortsat ikke at betale, hvorefter sagen selvfølgelig blev overdraget 
til advokaten for videre inddrivelse.  Advokaten fremsendte igen anmodning om betaling af 
de udestående ydelser inden 10 dage samt en kopi af den udlægsbegæring, der uden 
yderligere varsel ville blive fremsendt til Fogedretten i Glostrup, således at grundejerfor-
eningen efterfølgende – i tilfælde af fortsat manglende betaling – vil kunne inddrive sit 
tilgodehavende gennem afholdelse af tvangsauktion over ejendommen. 
 
På trods af denne alvorlige sag vælger det ordførende medlem af de to igen overfor 
advokaten at forsøge at starte forfra med samme argumentation om manglende 
godkendelse af foreningens vedtægter mm. 
 
Med vor advokats forklaring om niveauet for kommunalbestyrelsens godkendelse af 
foreningens vedtægter, der alene omhandler planmæssige hensyn, samt sandsynligvis 
den alvor sagen efterhånden havde taget for de to medlemmer med en tvangsauktion i 
sigte, besluttede de to at betale deres udestående inden sagen gik til Fogedretten. 
 
Sagen har kostet foreningen kr. 20.475 fordelt med hhv. kr. 15.000 til advokatens 
responsum på lovligheden af etableringen af vores bredbåndsfibernet og kr. 5.475 
omkostningerne ved inddrivelsen.  Dette for at få et par medlemmer til at acceptere en 
fælles demokratisk beslutning, der er en naturlig følge af at have valgt at bo i Røde 
Vejrmølle Park. 
 
Desværre er det ikke MULIGT at få dækket advokatomkostningerne når det opkrævede 
betales inden sagen går til Fogedretten. 
 
Læren af denne sag vil for bestyrelsen være, at vi i lignende sager om manglende 
betaling, hvad enten det er til bredbåndsnet eller foreningskontingent, vil skride til 
øjeblikkelig overgivelse til Fogedretten, hvis et skyldigt beløb ikke betales indenfor de 
frister, der er krævet ved to rykkerbreve. 
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ag 
11. november 

kl. 19.15 

KLIMAÆNDRINGER  
- vildt vejr og orkaner i baghaven 

Meteorolog Jesper Theilgaard fortæller 

 

Kan vi forvente os flere naturkatastrofer og vil der nogensinde komme rigtig meget sne i 
Danmark igen? 
 
Den populære tv-meteorolog Jesper Theilgaard holder et højaktuelt foredrag om klimaet og de 

konsekvenser klimaændringerne medfører - både i udlandet og i Danmark. 

Billetter á 30 kroner kan bestilles/afhentes fra onsdag den 4. november i 

Informationen på Albertslund Bibliotek, telefon 4368 7030 

Sted: Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2 

Følg det lokale naturliv på 
www.albertslund.dk/naturkort 
 
Albertslund er blandt de første kommuner, der 
tilbyder byens borgere en nem mulighed for at 
følge med i og deltage i overvågningen af den 
natur, byen ligger i. 
 
På denne website kan naturinteresserede 
amatører og eksperter mødes i en folkelig 
naturovervågning, så alle kan se, hvordan det 
går med naturen i Albertslund. 
 
Når sitet åbnes, ses et kort over Albertslund 
med et af de seneste fund markeret. På siden 
kan man søge på dyr, planter og svampe 
ordnet efter de danske navne og de latinske 
navne. 
 
Vil man selv bidrage og fortælle om et dyr eller 
en plante, man har set, eller om en svamp, man 
har fundet, er der mulighed for at melde sig 
blandt de mange andre naturinteresserede. 
 
Naturkort-siden er et samarbejde med 
www.fugleognatur.dk, hvor mere end 9.000 
tilmeldte borgere allerede har rapporteret om 
mere end 300.000 observationer. 



 
 

Side 9 af 20 
  

 

Nyt fra Brugergruppen – september 2009 
 
Repræsentanter fra samtlige boligområder i Albertslund var samlet den 3.9. for at 
diskutere byens vand-, varme- og affaldspolitik. På dagsordenen var bla: 
 
Ny affaldsplan 2009 – 2012. Affaldsplanen har netop været i høring og 4 boligområder 
havde afleveret høringssvar. De blev behandlet på brugergruppemødet og forslagene 
delvist indarbejdet i den indstilling, som Brugergruppen nu anbefaler Kommunal-
bestyrelsen at beslutte. I periode frem til og med 2012 vil der bl.a. blive sat mere fokus på 
vores sortering af affald, (fordi for meget bliver brændt i stedet for genbrugt), på de lokale 
genbrugspladser, (om hvilke krav de skal opfylde), og på kommunens genbrugsstation på 
Gadagervej, (hvad den skal kunne fremover, og om den overhovedet skal blive liggende, 
hvor den ligger i dag). 
 
Kanalen skal renoveres ved byparken. Et mindre stykke af Kanalen på 70 meter skal 
renoveres. Dels er Kanalen gammel og trænger til en ansigtsløftning, og dels betyder de 
heftigere regnskyl, vi får pga. klimaforandringerne, at der skal skaffes mere plads til de 
store mængder regnvand, der kommer pludseligt, for at vi ikke får oversvømmelser. Derfor 
får Kanalen ændret profilen, så den kan rumme 25 % mere vand, der bliver et forsænket 
stiforløb, siddekanter og en gangpassage med trædesten hen over den. Arbejdet udføres 
her i efteråret og forventes afsluttet inden årets udgang. På sigt er det planen, at hele 
Kanalen skal renoveres. 
 
Nyt Vandværk i Vestskoven? Måske! Der skal laves en såkaldt VVM-undersøgelse af, om 
det er tilrådeligt at pumpe grundvand op fra Vestskoven nord for Galgebakken. 
Undersøgelsen kompliceres af, at hele den storkøbenhavnske vandsektor måske er på vej 
til at slå sig sammen i et selskab. Det betyder, at vi i Albertslund kan komme til at betale 
den million kroner undersøgelsen koster, men at det er resten af Storkøbenhavn, der i 
sidste ende får glæde af den. Brugergruppen bad Kommunalbestyrelsen være særlig 
opmærksom her på, så vi sikrer de investeringer, vi foretager. 
 
Energispareplanen virker. I 2007 blev energispareplanen sat i værk. Det er via den, at 
alle albertslundere kan få besøg af varmeværket, for at få tjekket deres varmesystem, at 
der energirenoveres demonstrationshuse, at der arbejdes med omstilling til lavtemperatur 
fjernvarme, rådgivning og meget andet. En opgørelse viser, at indsatsen virker, og 
Brugergruppen indstillede til politikerne, at indsatsen fortsætter i 2010 med en bevilling på 
kr. 6,5 mio. 
 
Affalds- og varmetakster i 2010. Endelig blev affalds- og varmetaksterne godkendt. 
Affaldstaksterne stiger, men naturligt nok mest for parcelhusejerne, der får en større 
service end alle andre. På varmesiden stiger varmeprisen en smule, mens m2-prisen 
forbliver den samme. Vandprisen kendes ikke endnu. 

Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe 
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Hvor grøn er ”Grøn strøm”? 
 

Overvejer du at skifte til ”Grøn strøm”? Så læs her først!  
 

Flere og flere el-selskaber tilbyder ”Grøn strøm”, som er et produkt der henvender sig til 

den klima-ansvarlige forbruger.  

 

Men ”Grøn strøm” er bestemt ikke noget entydigt produkt. Nogle elselskaber tilbyder, at 

man ved køb af ”Grøn strøm” garanteres, at strømmen stammer fra 100% vedvarende 

energi. Andre selskaber tilbyder at købe og annullere CO2-kvoter tilsvarende ens 

strømforbrug. Flere selskaber tilbyder en blanding eller noget helt fjerde. Og så er der 

maser af nuancer fra selskab til selskab. Men uanset om du vælger den ene eller den 

anden form for ”Grøn strøm”, så skal du betale en merpris på ca. 5 - 15 øre pr. kWh.  

 

Den strøm, der kommer ud af din stikkontakt er en sammenblanding af strøm, der 

produceres i Danmark, men også i Sverige og Tyskland, da el-nettet øst for Storebælt 

både føres nord og syd for landets grænser. Strømmen vil altså være produceret på både 

kul, vind, vand, biomasse, naturgas, affald og atomkraft. Samlet set er andelen af 

vedvarende energi i den strøm, du bruger ca. 20%.  

 

Når et el-selskab går ud og garanterer 100 % grøn strøm, er det altså ikke den strøm, der 

kommer ud af din stikkontakt, de snakker om, for den kan de ikke ændre ved. Måden de 

”opfylder” garantien på er, at udstede certifikater på, at der produceres vedvarende energi 

(i enten Danmark eller Sverige) svarende til den strøm, du bruger.  

Den bagved liggende tanke er, at hvis tilstrækkeligt mange forbrugere efterspørger 

vedvarende energi, ja så vil produktionen af vedvarende energi øges. Som det ser ud nu, 

efterspørges ca. 1,5 % vedvarende energi gennem aftaler om ”Grøn Strøm”. Og da der i 

forvejen produceres ca. 20%, ja så er der en bid vej til at ordningen får nogen effekt.  

 

 

Ganske få el-selskaber, f.eks. NOE, indhenter certifikaterne hos danske 

vindkraftproducenter og giver dem en ekstrabetaling for strømmen, hermed får 

producenterne en direkte støtte, hvilket kan gøre det mere fordelagtigt at producere 

vindkraft. I dette tilfælde har dit valg således en indirekte effekt.  

 
Nogle el-selskaber tilbyder at købe og annullere CO2-kvoter svarende til dit elforbrug. Lige 

nu er der et overskud af CO2-kvoter, og prisen er helt i bund. Køb af CO2 kvoter vil derfor 

ikke få nogen reel effekt.  
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Hverken den ene eller den anden ordning sikrer altså, at der produceres mere vedvarende 
energi.  
 
Kun Natur Energi tilbyder, at investere en lille andel af den pris du betaler pr. kWh i NY 
vedvarende energi.  På www.natur-energi.dk kan du se priserne på de former for ”Grøn 
strøm” selskabet tilbyder. Strømmen du køber er desuden certificeret hos vedvarende 
energiproducenter. 
 
Men den bedste løsning er nu at investere i en vindmølleandel 
og på den måde kompensere for dit strømforbrug. Herved opnår 
du 100 % reel effekt. Lige nu kan du købe andele i Hvidovre 
vindmøllelaug på www.hvidovrevindmollelaug.dk, hvor en andel 
svarer til 1000 kWh om året og koster 4995,- kr. med en 
forventet tilbagebetalingstid på ca. 11 år.    
 
Agendacenteret mener, det er vildledning at kalde ”Grøn strøm” 
for grøn. Den eneste form for ”Grøn strøm”, der har en egentlig 
effekt er den, hvor der reelt kommer mere vedvarende energi. 
Vil du være med til at fremme vedvarende energi, er det bedste 
du kan gøre at investere i en vindmølleandel.  Når det så er sagt, mener vi også, at et skift 
til ”Grøn strøm” kan være et godt signal om, at man ønsker, at energiforsyningen skal 
være baseret på vedvarende energi og hvis selskabet, du skifter til, er mere ”grønt” end dit 
nuværende, er det da værd at overveje.  
 
Med venlig hilsen  
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
 

Onsdag 
21. oktober 

kl. 19.30 

FRA KLIMATRUSSEL TIL GRØN REVOLUTION 
Foredrag af Jørgen Steen Nielsen 

 

Vi varmer op til det store internationale klimatopmøde i København med et 
foredrag om truslen mod jordens klima. 
 
Jørgen Steen Nielsen fortæller blandt andet om, hvad der sker, hvis vi ikke 
ændrer kurs - og hvor lang (eller kort) tid vi har til det. 
Desuden fortælles om mulighederne for at skabe et samfund, der er 
uafhængigt af fossile, klimabelastende energiformer. Hvad skal der til for at få 
politikerne til at forstå udfordringens omfang, og handle derefter? 
 
Men Jørgen Steen Nielsen kommer også ind på, hvad du og jeg kan gøre: 
Hvordan ændrer vi vaner og livsform, så tilværelsen bliver både rigere og 
mere bæredygtig? 
Jørgen Steen Nielsen, der er uddannet biolog, har i mange år arbejdet som 
videnskabs- og miljøjournalist ved dagbladet Information. I 2003 modtog han 
den fornemme Cavlingpris for sit journalistiske arbejde. Jørgen Steen Nielsen 

er desuden forfatter til flere bøger om bæredygtighed, blandt andre En lille fortælling om overlevelse 
 
Der er gratis adgang og alle er velkomne. 
 
Sted: Rytterskolen, Storstræde 22, 2620 Albertslund 
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K Ø B   O G   S A L G 
LØBEBÅND, fungerer som nyt, 8 forskellige niveauer. Sælges for 500 kr. 
 
Henvendelse til: Aske Hjarvard Raaschou, D 84, Tlf: 31628245/43437878. 
  eller mail: bangsgaard@comxnet.dk 
 
 
 
ÆLDRE FLISER (50*50 cm) samt lidt grus kan afhentes gratis.  
 
Henvendelse til: Tommy Schomacker, H12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send dit glas til genbrug  

– men skyl det først! 
Glas, der skal genbruges, skal være rent - og så 
skal det være sorteret, for ikke al glas er 
genbrugsglas! 

Genbrugsglas: Vin- og spiritusflasker, syltetøjs-, 

rødbede-, nutella- og andet emballageglas, glasskår, 

dressingflasker o.lign der er rengjorte! - og metal låg 

er ok  

Skal ikke blandes med glasset: Spejle, vinduer, 

keramik, stentøj, porcelæn, krystal, ovnfast glas, 

elpærer, plastflasker, medicinglas og beskidt glas! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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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 
 

 



 
 

Side 14 af 20 
  

 

Anmeldelse 

 

På tur i Vestskoven 
      

Kulturøkologisk forening i Albertslund har udgivet en turguide til en lang række udvalgte 
steder i Vestskoven. 

Skønt turguiden overvejende omhandler den albertslundske del af Vestskoven, finder man 
rigelig inspiration til nogle oplevelsesrige udflugter, når man følger de spor, guiden lægger 
ud. 

I et letlæst og underholdende sprog er guiden spækket med små beretninger om naturen 
og kulturen på ruten gennem Vestskoven. 

Underholdende og informativ, fuld af faktuelle oplysninger. 

Man får kendskab til de beskrevne steder både, når det gælder naturen og kulturen. 
Danmarkshistorien på Vestegnen bliver i små glimt levendegjort.  

Man kan stå på stedet med pjecen i hånden og forestille sig, hvordan det hele gik for sig 
dengang - før i tiden. Dengang vikingerne rådede, - dengang Bisp Absalon var 
Vestegnens største jordbesidder; da ”Stenkisten” på Snubbekorsvej var landets vigtigste 
vadested på turen mellem Roskilde og København. Da de engelske soldater var 
indkvarteret på Roskilde Kro, inden bombardementet af København i 1807, og meget, 
meget mere. Og man kan få at vide, hvorfor der er et sted, der kaldes ”Mønterne”.  

Man kan læse om en dybtfølt indignation over det omfattende motorvejsbyggeri gennem 
Vestskoven. 

Pjecen er desuden forsynet med små oversigtskort og rigtig, mange dejlige fotos.  

Undertegnede kan varmt anbefale alle, der holder af naturen og finder glæde ved at lytte til 
historiens vingesus, at stikke pjecen i lommen og begive sig ud i skoven og lære det sted 
vi bor bedre at kende. 

 

Guiden er gratis og kan fås i Agendacentret, Kanalens Kvarter 32. 

På biblioteket og i Naturcentret, Herstedhøje.  

 

Jytte Puls 

redaktør på beboerbladet Hyldeposten 
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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. 24 48 92 12 
    E-mail: raun_olsen@comxnet.dk  
 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pap og karton skal bruges mange 

gange! 

Pap og karton kan bruges mange gange – når du sorterer det 

rigtigt! 

Pap til genbrug: Store og små papkasser, karton (!), æggebakker, 

paprør, og andet pap der er rent og tørt ☺ 

Skal ikke blandes med pap: Mælke- og juicekartonner, pizzabakker, 

papir, sæbeemballager, bøger m. omslag, karton m. folie og pap der er 

vådt og beskidt! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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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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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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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2009) 

Uge 43 
20. – 21. oktober 

Restaffald 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 44 
27. – 28. okotber 

Restaffald 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 45 
3. – 4. november 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 46 
10. – 11. november 

Restaffald 
Haveaffald 

Farligt affald: Fredag den 6. November. 
(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. 

 


