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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 4. JANUAR kl. 19.30 
(Alle er velkommen til at kigge ind) 

 

mailto:fisk@vejrmolle.dk.
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Bestyrelse:

Formand Svend Nielsen 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com

Kasserer Lona Skjørbæk 43 63 02 25 ls@cancer.dk

Næstformand Jens Grøn 43 42 74 48 sikker@get2net.dk

Helle Bennedsen 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk

Jesper Simonsen 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk

Sekretær Christian Halkjær 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com

Steen Tystrup 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com

ComX kontakt Ole Henningsen 43 45 29 33 olehen@vejrmolle.dk

ComX kontakt
Fællesarealer 

Snerydning
Steen

Festudvalg Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper

Lunden Brugergruppe Ole

Jesper Simonsen
D26                            

35 26 60 65

Gertrud Nielsen
H120                          

43 96 44 74

Peter Vedtofte
D11                            

43 63 71 63

Ole Henningsen
P67                            

43 45 29 33

Jens Villadsen
P127                          

43 42 03 21

Helle Bennedsen
P81                            

43 96 43 44

Birgit Birkbak
P47                            

43 96 04 09

Komplette tegninger af husene med godkendte til- og

ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr tegning.

METABO pneumatisk borehammer udlejes. Depositum 100

kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag. 

Boremaskinen kan ikke  forudbestilles.

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.

Leje 20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag.

SALG OG UDLÅN

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle og

bræt til tapetsering af 1. sal over trappen

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager gratis. Filtre til

udsugningsanlæg, 10 kr pr stk, 3 stk for 20 kr.

Messingomløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt med

3 omløbere, O-ringe og tryksskiver, 100 kr.. Slutblik til 1. sals

vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr.

Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr sæt dækkende stue-

plansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr.

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.

Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag.

Kan forudbestilles mod erlæggelse af depositum

P 79

P 120

P 81

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.

Antenneforstærkere udlånes til forsøg.

F-stik til "tredje udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt

med det nye anlæg, men han har det stadig)

Wattmeter/watttimemåler udlånes.

Fedtpatroner til smøring af gamle fjernvarmestophaner.

Gratis

OPGAVEFORDELING

Ole

ad hoc

Jesper, Jens, Helle

H 82

D 26

H 2

P 67

H 6



Fra bestyrelsen 

Side 4 af 16 
  

 
VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 
Gartner Walther Jensen er godt i gang med det vedtagne flisearbejde, beskæringer og 

nyplantninger. 
 
I må bære over med de ulemper det måtte give, når gartnerne skal opsamle det beskårne 

og den plads de skal bruge til flisearbejdet. 
 
 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Så fik vi den første rigtige frostnat og – morgen og dermed den første saltning af vore P-
pladser.  Husk at det kun er P-pladserne inklusive tilkørsler vi får saltet, så vi iler med at 

huske jer på at I har pligt til at sikre fortovet foran jeres ejendom, og allerede nu takker 
bestyrelsen jer for selvfølgelig ikke at glemme de dele af vores stisystem der ofte bruges.  
 

Bestyrelsen har en aftale med et ungt menneske, der - mod betaling - rydder sne efter 
skoletid på specielle passager mod det øvrige stisystem. 
 

 

TV EFTER 1. DECEMBER 
 
Der har været en del røre omkring TV udbuddet begrundet i dels et forlig indgået mellem 

Viasat og ComX, dels en aftale handlet på plads mellem foreningen af danske 
antenneanlæg (FDA) og dels at Viasat ændrer deres udbud, så man ikke kan ’håndplukke’ 
mellem deres kanaler, men skal tage hele pakken eller intet. 

 
Det altoverskyggende fra ovenstående ligger i, at Viasat med brev dateret 16. november 
2009 fortæller foreningen – og mange andre foreninger – at hvis vi ikke underskriver den 

ny aftale, så den er Viasat i hænde senest d. 30. november, vil der blive lukke for signalet 
den 1. december 2009. 
 

Der er dog den kattelem, at hvis en sådan ændring kræver en generalforsamlings-
beslutning alternativt en urafstemning blandt foreningens medlemmer, kan en 
underskrevet aftale siges op med dags varsel frem til og med 30. april 2010. Denne 

kattelem har gjort at bestyrelsen besluttede at underskrive aftalen og dermed undgå at 
Viasat lukkede for TV3, TV3+ og TV2Sport den 1. december. 
 

ComX har – endnu ikke – en distributionsaftale med Viasat, så indtil da, er det den ny 
aftale der gør, at foreningen med sin underskrift kan benytte ComX som leverandør. 
Hvad er det så Viasat tilbyder: jo det er et ”tag det hele eller ingenting” tilbud forstået 

sådan, at Viasat fremover tilbyder en fast pakkeløsning med ni TV-kanaler, altså ikke 
noget med at vælge mellem de ni, som er følgende kanaler: TV3, 3+, TV3PULS, Viasat 
Explorer, Viasat Nature, Viasat Crime, Viasat History, Viasat Extra og Viasat HD. 

 
I første omgang ville ComX udfase “Fri modul” pakken helt, og lade Viasats kanaler indgå i 
“Ultimativ pakken”. På et møde med deres tilsluttede foreninger den 30. november var der 

så mange protester mod nedlægningen af “Fri modul” pakken, at ComX har lavet en ny 
model, så vi kan beholde alle tre pakker. Det kræver en større omlægning af kanalerne,  
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fordi “Fri modul” pakken kommer til at fylde mere, og det medfører at flere kanaler i 
“Ultimativ pakken” bliver flyttet. Det vil, om alt går vel, være færdigt den 1. februar. 
 

Alle, der kun abonnerer på Basis- og Fri modul pakken, har fået et brev fra ComX, der 
fortæller, at Fri modul pakken bliver udfaset fra den 1. januar. Det er altså blevet ændret 
og et nyt brev er på vej (Red: modtaget den 8.12.2009) med de nye informationer. 

 
Med den ny aftale kan ComX sende Viasats kanaler både i analog og digital format 
Her og nu – altså fra 1. december – fortsætter TV-udbuddet som det plejer med Basis-, 

FriModul- og Ultimativpakke frem til 1.februar. 
 
Indtil den 1. februar vil der derfor være følgende kanalsammensætning: 

 Basis pakken, 49 kr/md 

 Fri modul pakken, TV3 (26 kr/md), 3+ (18 kr/md), TV2Sport (36 kr/md), TV5 (13 

kr/md) & Disney Channel ( 13 kr/md),  49 + 25 + 18 + 36 + 13 + 12 kr/md = 153 

kr/md (det kan dog ikke udelukkes, at vi skal betale fuld Viasat pris allerede fra den 

1. januar.) 

 Ultimativ pakken, 153 kr/md + 215 kr/md = 368 kr/md 

Fra den 1. februar ændres det til: 

 Basis pakken, 49 kr/md 

 Fri modul pakken, Viasats 9 kanaler TV3, 3+, TV3PULS, Viasat Explorer, Viasat 

Nature, Viasat Crime, Viasat History, Viasat Extra & Viasat HD 100 kr/md 100 kr/md 

samt TV2Sport 36 kr/md, TV5 13 kr/md og Disney Channel 13 kr/md. I alt 49 

+100+36+13+13 = 211 kr/md 

 Ultimativpakken 211+ 215 = 426 kr/md 

Der er en lille eller stor hage ved, at bestyrelsen har valgt provisorisk at underskrive den 

ny aftale med Viasat, nemlig at I, som kan modtage Viasat fra den 1. Januar, muligvis skal 

betale ikke kun for de to Viasat kanaler, men for hele Viasatpakken som den tilbydes i dag 

(TV3, 3+, 3PULS, Explorer, Nature, Crime, History, Xtra og HD). Altså betale for 9 kanaler 

i alt, den niende - Viasat HD - bliver først aktiv til foråret 2010. TV2Sport er ikke en Viasat 

kanal, men foreningen får den leveret fra Viasat.  Prisen for Viasatdelen er ca. kr. 100,- pr. 

måned inklusive moms. 

Bestyrelsen vil hurtigt arrangere det fornødne foreningsmæssige grundlag for om 

foreningen vil have Viasat som en del af de tilbudte TV-kanaler eller ej. 

Det skal ikke skjules, at bestyrelsen syntes, at det der foregår her nærmest er 

sammenlignelig med landevejsrøveri ved højlys dag, men bestyrelsen mener ikke at vi 

kommer nogen vegne med Viasats jurister, så vi ser ikke den mulighed for farbar, uden det 

sker som del af en stor gruppe – og her er der tryk på stor. 

Bestyrelsen håber I er blevet lidt klogere på hvad der foregår omkring TV-udbuddet, og vil 

prøve at holde jer orienteret også via vores hjemmeside. 
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SVAR PÅ IB ANDERSENS INDLÆG 
 
Efter at have konsulteret vores advokat kan bestyrelsen fortælle, at advokaten ikke 

’nærmest fik et chok’ som Ib Andersen skriver, faktisk mener han ikke, at have modtaget 
information om reklamationer om anlæggets funktion. Modsat kan bestyrelsen fortælle, at 
advokaten har brugt urimelig megen tid på at forklare Ib Andersen om det juridiske 

grundlag, hvorpå han sammen med andre grundejere har haft pligt til at betale for 
fornyelsen af antenneanlægget gennem etableringen af bredbåndsforbindelsen. 
 

Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind i yderligere diskussion med eller bruge mere tid på Ib 
Andersen om forhold, der vedrører bredbåndsnettet og dets etablering. Som tidligere må vi 
henvise Ib Andersen til at gå rettens vej, hvis der er noget, Ib Andersen mener der er 

ulovligt. Der var jo en udmærket anledning i forbindelse med fogedforretningen, men her 
valgte Ib Andersen at betale sin retance. 
Ib Andersen har for længe siden modtaget kopi af låneaftalen og hvad angår nedtagning af 

den gamle antennemast, har foreningen kommunens tilladelse til at nedtage denne 
sammen med det gamle udstyrshus. 
 

 

NUMMERSKILTNING I FORENINGEN 
 
Der er forsvundet en del af de blå skilte med husnummervejvisning som vi fik sat op for år 
tilbage blandt andet begrundet i en meget uheldig affære med en ambulance der ikke 

kunne finde frem til det rette husnummer. 
 
Vi opfordrer derfor jer, der har haft et sådant skilt siddende på udhuset, til at se efter om 

det stadig er der, eller om det måske efter maling, ikke er blevet sat op igen. Hvis det 
sidste skulle være tilfældet, bedes I hurtigst muligt få skiltet sat op igen. Hvis skiltet er væk 
så venligst kontakt Steen Thystrup  

 

 på mail:   vejrmolle@gmail.com  eller 

 

 læg en seddel i postkassen i Humlehusene 2 

 

 
KONTAKTGRUPPE VEDRØRENDE TV KANALER 
 
Bestyrelsen vil gerne i kontakt med nogle medlemmer, der gerne må have faglig indsigt i 

alt det med TV via bredbånd. Vi har simpelthen behov for ’sparring’, som det vist hedder 
nu. 
 

Vi har Ole Henningsen og bestyrelsesformanden som kontaktperson til ComX og har fået 
positiv tilbagemelding fra et medlem om deltagelse, men et par stykker eller tre mere vil 
være fint. 

 
Send en mail eller kontakt Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6, på 
 

 svend.vejrmolle@gmail.com 
 

 4343 1153 helst efter 18:00 

 

mailto:vejrmolle@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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OM  FÆLLESFORSIKRINGEN 
 

Det har vist sig, at Almindelig Brand i et par tilfælde har taget fejl af boligarealet og det 
bebyggede areal. Vær derfor opmærksom på, hvad der står i den nye police, som de der 
har holdt fast ved Almindelig Brand har fået. Det skal af policen fremgå, at det er en bolig i 

2 etager, da det er billigere end et hus i en etage med samme boligareal. Forskellen er et 
par hundrede kroner om året, så det er et telefonopkald til Almindelig Brand værd at få det 
rettet, hvis der er fejl. 

 
 

 

 

 

GLÆDELIG JUL TIL ALLE I FORENINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når sneen falder. 
 
Sneen kommer snart – måske – og når sneen falder, har 
grundejerne og det offentlige hver deres opgaver med at sørge 
for, at det er sikkert at færdes ude. 
 
På www.albertslund.dk/snerydning vises i oversigten ”Når sneen 
falder”, hvor og hvornår kommunen foretager glatførebekæm-
pelse og snerydning, og hver det er grundejerne, der skal sørge 
for det. Desuden beskrives grundejernes opgaver og kommunens 
opgaver. 
 
På samme del af kommunens hjemmeside vises oversigtskortene 
”Vintervedligeholdelse i Albertslund Kommune”. Her kan man se, 
hvor kommunen foretager glatførebekæmpelse og snerydning, og 
hvilken prioritering i klasse A eller klasse B de enkelte stier, veje 

og p-pladser har 

http://www.albertslund.dk/snerydning
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Julecafe til støtte for zambiske skolebørn 
 

Salg af bl.a.: 
 

Kaffe og kage 
 

Forklæder til voksne og børn, tasker i afrikanske stoffer og kurve medbragt fra Zambia og 

Malawi 
Smykker, halskæder af natursten 

 

Strikkede vanter og strikkede/filtede sutsko/vævede bordløber og vævet tæppe 
 

Klara på 6 år sælger kort, køleskabsmagneter m.v. 

 
Juledekorationer og julepynt 

 

 

Lørdag den 19. december 2009 fra kl. 14.00 til kl. 18.00 

Humlehusene 58 i Albertslund 

 
 

Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til nedenstående skoleprojekt: 

 
Ingrid Sakwanda skriver: 
 
”Vi har sponsoreret skolebørn siden 1997. Vi har for nærværende ca. 100 børn + en del 
unge som er i erhvervsuddannelse og 4 studerende på universiteter. Alt finansieres 
gennem donationer, fundraising, loppemarkeder. Det her år har vi desuden fået hjælp af 

Rotary i Ängelholm i Sverige og vi har søgt og fået bidrag fra en organisation her som 
hedder Projekt Concern International. Vi har en person ansat. Hun får sin løn gennem 
Forum Syd, som får sine penge fra SIDA. Hun tager sig af skoleafgifter og går på 

hjemmebesøg og følger op i skolerne. De fleste børn er forældreløse og bor hos 
slægtninge. Vores virksomhed holder dem borte fra gaderne.  Det går rigtigt godt for 
mange af de unge og de fleste som er gået ud af skolen er selvforsørgende. Det er ikke 

dårligt, da arbejdsløsheden er vældig høj.” 

 
Venlig hilsen 

 
Klara Lindeloff 

Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 
P.S Den 19.12.2009 kommer Ingrid Sakwanda og deltager i markedet, og hun medbringer 
nye forsyninger af forklæder, tasker, dekorationsting i perler og ståltråd og meget mere. 

Ingrid Sakwanda vil desuden være parat til at fortælle om skoleprojektet. 
 
PPS Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 
 

 

http://www.h58.dk/
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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 

 

 

http://www.vestegnensvinduer.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 

 

 

- alt i elarbejder – 

Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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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. 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 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Overvejer I at sælge Jeres rækkehus? 
 
Vi har netop solgt vores hus, og ønsker at købe rækkehus i Røde Vejr 
Møllepark. 

 
Hvis du går i salgstanker, så kan vi kontaktes på: 
 

 line@familienaaberg.dk 

 eller telefon: 26209967/ 38100052/ 60466490 

  
Med venlig hilsen Line & Toke Aaberg" 
  
 

mailto:line@familienaaberg.dk
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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 51 
15. – 16. december 

Restaffald 
Papir og glas 

Uge 52 
22. – 23. december 

Restaffald 
Pap og metal 

Uge 53 

29. – 30. december 

Restaffald 
Papir og glas 

Storskrald 

  

Uge 1 

5. – 6. januar 

Restaffald 

Papir og glas 
Juletræer 

Uge 2 

12. – 23. januar 
Restaffald 

Farligt affald: Fredag den 8. januar. 

(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. 
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