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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 1. MARTS 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 
  

 

FASTELAVNSFESTEN BLIVER HELDIGVIS AFHOLDT 
Det glæder bestyrelsen, at en gruppe medlemmer igen har villet påtages sig ejerskabet af 
traditionen med fastelavnstøndeslagning og fastelavnsboller i Røde Vejrmølle Parken. 
 
I er derfor alle som traditionen siger hermed inviteret til  
 

Fastelavnsfest i Lunden 
Søndag d. 14. februar kl. 10:00 

 
og jo flere udklædte der kommer, des mere festligt vil det gøre arrangementet. 
 
Alle medlemmer skulle have modtaget en separat invitation i ’lyserød’ farve i weekenden 
30./31. januar fra fastelavnsfestudvalget. 
 

NY FREKVENS- OG KANALOVERSIGT 
Alle medlemmer skulle i samme weekend ligeledes have modtaget en oversigt over den 
ny frekvens- og kanaloversigt, der har været nødvendig for at gøre plads til udvidelsen af 
Fri modul pakken – tak til Ole Henningsen. 
 
Det gav i hvert fald sort skærm, hvor DR1 plejede at ligge ved TV-Avistid kl. 18:30 mandag 
hos formanden.  Med oversigten var det dog overskueligt at få kanalerne placeret igen, og 
så var der lejlighed til at få dem logisk arrangeret igen  
 
Alle kanaler i grundpakken er tilgængelige både analogt og digitalt. Bemærk at fire kanaler 
i grundpakken kun er tilgængelige digitalt i hhv. MPEG2 og MPEG4 format, herunder DR 
HD. 
 

VIASAT-KANALERNE 
Viasats kanaler vil være tilgængelige for jer, der abonnerer på FriModul eller 
Ultimativpakken. Benyt februar til at vurderer kvaliteten af Viasats udbud, da vi i marts 
nummer af RVP bladet vil lave en urafstemning om Viasat skal forblive i vores anlæg. 

 

SALTNING PÅ P-PLADSER 
Hvis vi ikke har haft sne de senere år så har vi sandelig fået sne i år. Flot ser det ud når 
frosten holder og det lægger en blød dæmpning af al støj uden for husene.  Bestyrelsen 
håber I er tilfredse med vinterberedskabet. 
 

RENTEFRADRAG PÅ COMX-LÅN 2009 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af anden gæld”. Reference for 
fradragsretten er afgørelse fra det gamle ligningsråd SKM 2003.241.LR. 
 
Samlet ydelse pr. hus 2009 : kr. 2.560,00 
Heraf renter : kr. 1.168,45 
Afdrag : kr. 1.391,55 
Restgæld pr. 31.12.2009 : kr. 16.015,00 
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DEKLARATIONENS § 7 – PARKERING: 
Al parkering af personautomobiler, mini-busser, camping-, last-, flytte- eller fragtvogne 
eller andet lignende er forbudt på eller ud for parcellerne, med mindre det alene sker for at 
foretage almindelig af-  og pålæsning o. lign. 
Parkering må alene foregå på de projekterede parkeringspladser. 
 
DEKLARATIONEN KAN I SIN HELHED SET PÅ HJEMMESIDEN: WWW.VEJRMOLLE.DK 
 

SERVICENUMRE TIL HJÆLP 
Der er åbenbart usikkerhed om hvor I som medlem skal henvende jer, hvis der er 
problemer med forsyning og belysning: 
 

DONG  ENERGY A/S, DØGNVAGTEN PÅ 70 10 20 30 
Ved fejl på el-forsyningen, gade- eller stibelysning. 
 

KOMMUNENS SERVICETELEFON PÅ 43 68 67 67 
Direkte til den døgnbemandede vagtstue, hvorfra der ved problemer kan rekvireres hjælp i 
tilfælde af: 
 
Brud på fjernvarmeledninger og vandledninger 
Forurening af drikkevand 
Manglende afmærkning på offentlige stier og veje 
Pludselig opståede skader på offentlig stier og veje 
Svigtende lysregulering 
 
Ved problemer med kloak- eller regnvandsledninger der forårsager problemer indendørs, 
skal man først kontakte en VVS-installatør med henblik på at udelukke, at problemet er 
forårsaget af en helt eller delvis tilstopning af egne stikledninger.  Er I sikre på at 
problemet ikke skyldes ”egne problemer” kan kommunens servicetelefon anvendes. 
 
Kommunen har overtaget vore kloak- eller regnvandsledninger, men der er begrænsninger 
som fx regnvandsbrønde og disses stikledninger til en hovedledning og regn- og 
spildevandsledninger under egen tilbygning(er). Alle stikledninger er det enkelte medlems 
eget ansvar og omkostning.  
 
For at gøre listen af servicenumre mere komplet angives også alarmtelefoner: 
 

ALARM RING 1-1-2 
Og vær parat til at give besked om 
hvor ulykken er sket 
hvad der er sket  
hvor mange der er kommet til skade 
hvorfra der ringes 
 

POLITI RING 1-1-4 
Vores lokale politi har døgnvagt på telefon 43 86 14 48 
 
 
 
 
 

http://www.vejrmolle.dk/
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Om Viasataftalen TV3 og TV3 + kanaler 

   

Bestyrelsen har besluttet, at der skal laves en urafstemning for alle 
medlemmer, om at vi fremover ønsker om Viasat i vores anlæg. Jeg har 
ultamativpakken i mit anlæg som jeg er meget glad for. 
Ultamativpakken tog jeg i sin tid, da jeg så selv kunne vælge, hvad jeg ville se 
af kanaler på mit TV, da vi fik Comx. Det kan jeg så alligevel ikke, ifølge 
gældende regler fra bestyrelsen. 
  
Jeg vil meget gerne bevare TV3 og TV3+ da det er to gode kanaler. TV3 har 
mange gode underholdnings udsendelser såsom "Årets Robinson", hvordan 
man klare sig på en øde ø med danske deltagere, som bliver sendt hele 
efteråret frem til før jul. Der er gode musik programmer, børneudsendelser, 
en masse underholdnings show med mere. Samt sender en del danske 
idræts begivenheder, når de optræder uden for Danmark. 
  
TV3+ sender fodbold kampe fra Champions League og Europa League 
fodboldturneringer med de bedste fodboldhold i Europa. Sender også de 
fleste danske fodboldlandsholds kampe når de spiller på udebane, og store 
professionelle boksekampe. De fleste fodboldkampe fra den danske superliga 
turnering gennem hele fodboldsæsonen til stor glæde for mange mennesker, 
her på vestegnen, hvor opgøret Brøndby og FCK København altid bliver 
sendt på TV3+. 
Der bliver også sendt motorløb fra Frankrig og andre lande med verdens 
bedste kørere. 
  
Det danske fodbold landshold skal spille med om verdensmesterskabet i 
Sydafrika i en hel måned til sommer, som TV3+ sender mange fodboldkampe 
fra, samt andre kampe med fodboldens verdensstjerner, som er meget 
seværdige. Jeg syntes det er to gode kanaler. 
  
Jeg ønsker at jeg stadigvæk kan se de to Viasat kanaler TV3 og TV3+, og jeg 
vil også gerne beholde TV2 Sport med de mange alsidige sportsgrene. Jeg vil 
gerne fortsætte med at betale til kanalerne. Jeg vil anbefale at foreningens 
medlemmer, stemmer ja ved afstemningen og, at kanalerne bliver bevaret i 
vores anlæg. 
 

Werner Jensen 

Degnehusene 61 
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K Ø B   O G   S A L G 
 
Et stk. akvariumlampe, størrelse 35cm x 17cm. Med rør. 
Sælges for 90 kr.  
 

 

Henvendelse: Finni D 79 Mobil. 50 56 85 16 
 

 

 

Efterlysning. 

Er de nogen i vores bebyggelse der har en gammel fjernbetjening liggende, som de ikke 

bruger, til model Phillips 

Så er jeg interesseret. 

Henvendelse: Finni D79 

 

 

 

En tak til Preben. 

Angående vores ALM Brand forsikringer, 

I andre skal måske også undersøge om jeres er forkert, for det gjorde jeg, og den var hel 

gal, 

Jeg har samtidig lidt penge i ALM Bank, (altså dobbeltkunde), og betalte 3018kr. men fik 

450kr. retur. Det tog 10 minutter, det er da en meget god timeløn. 

Finni D 79 

  



 

Side 8 af 16 
  

 

 
Til Bestyrelsen ! 

 

Må jeg ikke snart få lov til at se TV i mit eget hjem, uden jeres, General- 
forsamlingens og Urafstemningers indblanding. 
 
Hvis COMX kan blive enige med VIASAT om, at sende deres programmer, så 
bland jer uden om, og hvis de ikke kan blive enige, 
Så bland jer stadig uden om. 
Jeg er dødhamrende træt af at læse og høre jeres palauver om denne og hin 
Kanal og at et flertal hele tiden skal bestemme, hvad et mindretal skal se og 
ikke se. 
Røde vejrmølle Parken har en kanaludbyder (Comx) som fordeler deres 
programmer i pakker 1-2 eller 3 – herefter er der frit slav for det enkelte hus 
om hvad de vil betale og hvilken pakke de vil have. 
Hvis folk så vil have flere programmer/kanaler kan de købe en boks eller 
sætte en parabol op. 
 
Hvad angår Urafstemninger blandt beboerne så havde det klædt R.V.P. 
Bestyrelse betydelig bedre, hvis den havde gjort brug af en sådan, da 
Generalforsamlingen satte samtlige huse i bebyggelsen i en udgift på ca. 
21.500 kr. for snart 3 år siden. ( for øvrigt efter min mening noget værre 
flertals tyveri). 
 
Hvad angår den kommende urafstemning ser det ud som om I igen vil styre 
slagets gang ved at blande ”Bananer / Appelsiner og Æbler” sammen 
ved at spørge os hvilken frugt vi synes bedst om. 
Så hvis I vælger en afstemning så lad det dog blive indenfor hver pakke. 
Det burde være pærelet at sætte i værk og mere rigtigt end det I har gang i. 
 
Det var så min mening. 
Bjarne Blok Hansen – Degnehusene 97   
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Topmøde fuser – så hvad nu? 

 

Klima Topmødet i København viste med tydelighed, at statslederne har 
vanskeligt ved at tage de nødvendige beslutninger. ”Copenhagen Accord”, 
kaldes dokumentet, der kom ud af Topmødet. Dokumentet er ikke juridisk 
bindende og altså udelukkende en hensigtserklæring.     
 
De væsentligste punkter fra Copenhagen Accord er:  
- Landende er enige om, at den globale temperaturstigning ikke bør overstige 
2oC, i henhold til FN’s anbefalinger. Mange havde håbet på at 1,5oC i henhold 
til de seneste anbefalinger.  
 
- Industrilandene skal øge den økonomiske hjælp til de fattigste lande. 
Hvordan og mere præcist hvem, der skal betale, er dog ikke aftalt.  
 
- Hvert land skal komme med en udmelding om, hvor meget de vil nedsætte 
CO2-udslippet med. Lande, der har underskrevet Kyoto-protokollen vil blive 
kontrolleret, øvrige lande skal selv indrapportere, hvordan det går.  
 
- Bibeholdelse og øgning af store skovområder vil blive belønnet. Hvordan og 
med hvor meget, er ikke fastlagt.  
 
Intentionerne fejler ikke noget, men at føre det ud i livet halter! Vi kan derfor 
ikke bare sætte vores lid til internationale aftaler og at statslederne tager det 
nødvendige ansvar; vi må beholde arbejdstøjet på og gøre vores til at 
nedsætte CO2-udslippet.  
 
I Agenda Centeret har vi tænkt os, at fortsætte vores energi- og 
klimaengagement og opbakning til alle jer, der gør en indsats. Vi har en vision 
om at Albertslund skal være en 100 % vedvarende energi by. Al vores el og 
varme skal komme fra vindmøller, jordvarme, solenergi o.s.v.  
Hvordan Albertslund kan blive en 100 % VE by og hvordan energi- og 
klimaengagementet i byen kan øges, vil vi gerne diskutere med byens 
borgere. Derfor inviterer vi dig, til seminar d. 21. marts. Program for seminaret 
vil du snart kunne finde på vores hjemmeside.  
 
Vi ses! 
Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 
 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Vær’ kritisk overfor din Elregning! 
Henrik Andersen, Modstrøm 

holder oplæg og debatterer 

Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.30 

I Galgebakkens Beboerhus 

Torv 2-12 
 

- Ved du, at du selv kan vælge el-selskab? 
- Ved du, at du selv kan tage ansvar for din el-regning? 

- Ved du, hvordan du bliver CO2-neutral? 
 

Mød op og få svarene - alle er velkommen 
Med venlig hilsen Galgebakkens Agendagruppe 

 
 
 

 

  Når sneen falder. 
 
Nu er sneen kommet, 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 hvor 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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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/
mailto:bh@bhbyg.dk
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TV-kanalerne 
 

Jeg vil gerne følge opfordringen til at kommentere bestyrelsens indlæg om TV 
kanalerne i sidste nr. af Røde Vejrmølle.  
 
Først formoder jeg, at det er en forglemmelse, at Kanal 5 og Kanal 6 ikke er 
på oversigten over de TV kanaler, som vi skal stemme om. De bliver 
forhåbentlig skrevet på stemmesedlen,  
Af en eller anden grund figurerer Kanal 5 heller ikke på den kanaloversigt, 
som er udsendt den 30.1.10, og den er dog stadig i vores tv. 
 
Jeg vil gerne opfordre til, at der i forhold til prisen for de forskellige pakker, 
alternativt kun for Ultimativpakken, bliver stemt om, at i tilfælde af 
prisstigninger på enkelte kanaler, så kan/skal bestyrelsen acceptere denne 
prisstigning på vores vegne.  
Så kan vi efterfølgende tage stilling, enten på generalforsamlingen eller ved 
en afstemning, om kanalen evt. skal ud af pakken.  
 
Det er ofte på kanaler, som mange gerne vil have i pakkerne, at der sker 
ændringer. Og så vil man undgå - som vi lige har oplevet - at en kanal, som 
Kanal 6, pludselig forsvinder. Det bør ihvertfald gælde for Ultimativpakken, for 
mon ikke de, der har valgt denne pakke, ønsker at have det "ultimative" og 
derfor vil acceptere en merpris, indtil der kan komme en officiel afstemning.  
 
Mht. selve afstemningen giver det god mening, at der er en afstemning om, 
hvad hver pakke skal indeholde, men at medlemmer, som kun ønsker 
Basispakken, kan stemme f. eks. Viasat og andre kanaler ud af 
Ultimativpakken. Det virker ikke korrekt. Uanset om man kan lide Viasat, 
Zulu, Charlie, Sportskanalerne TV2 og 9, Kanal 5 og 6, MTV o.s.v. så er det 
vel kanaler, som "bør" være i Ultimativpakken.  
 
Jeg vil derfor opfordre til, at man overvejer, hvordan afstemningen kan gøres 
mere demokratisk. Måske skulle man først vælge hvilken pakke man ønsker, 
og så kun kunne stemme for den pakke, måske er der andre løsninger, 
således at vi alle bliver tilfredse med indholdet af pakkerne.   
 
Villy/P71 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sommer i by 
Planlægningsmøder 

 
Onsdag 24/2 kl. 20,00 
Onsdag 24/3 kl. 20.00 
Onsdag 21/4 kl. 20.00 

Søndag 16/5 kl. 12.00 Indkøbsmøde 
 

Alle møder afholdes i Væremøllen 
Håber på stort fremmøde 

 
Vi ses, Møller 
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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 6 
9. – 10. februar 

Restaffald 
Uge 7 
16. – 17. februar 

Restaffald 
Papir og glas 

Pap og metal 

Uge 8 
23. – 24. februar 

Restaffald 
Storskrald 

Uge 9 
2. – 3. marts 

Restaffald 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 5. februar. 
(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. 

 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
http://www.albertslund.dk/affald

