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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 295 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 6. SEPTEMBER 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

D 26

H 6

P 79

P 120

P 81

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager gratis. Filtre  til 

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

omløbere 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.

H 82

H 2

P 67

OPGAVEFORDELING

Ole

ad hoc

Jesper, Jens, Helle

SALG OG UDLÅN
Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, 

græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal over

trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr.

Leje 50 kr. for de første 3 dage (inkl. En pakke træflis til

rygning) Derefter 50 kr. pr. dag. Skal afleveres i rengjort

stand, ellers intet depositum retur.

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr. Leje 20 kr.

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

forudbestilles mod erlæggelse af depositum

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

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.  

Antenne-forstærkere 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

Komplette tegninger af husene med godkendte til- og

ombyg-ninger 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.
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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
I 2007 mente jeg det vist havde været den vådeste sommer i Røde Vejrmølle Parkens 
historie, 2008 at vejret skifter fra år til år og at sommeren havde været en af de tørreste vi 
havde oplevet. I 2009 var det så en sommer, hvor vejret lagde sig midt imellem med en 
nedbør der lå omkring middel for juli og hvor de helt store uvejr, der havde været varslet, 
heldigvis gik uden om Røde Vejrmølle Parken 
 
Juli 2010 blev så en af de tørreste og varmeste i de ca. 150 år der er målt vejrdata også 
selv om de sidste dage var noget anderledes. 
 
Om det har været en god sommer er jo op til den enkelte at vurdere, men sol har der ikke 
manglet. 
 
Og husk at de iberiske snegle, er begyndt at dukke op igen med regnen, så husk at hjælp 
med til, at de ikke bliver en epidemi ved at rydde op i grønne bunker både i egen have og 
det nære fællesareal.  Der er sneglegift at hente som tidligere annonceret.   
 
 

FALSK MAIL MED COMX SOM AFSENDER 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at mindst et medlem har modtaget en mail, der 
giver sig ud for at være sendt fra ComX, og som opfordrer modtageren til at sende bl.a. 
brugernavn og password til ComX. 
 

Slet den med det samme, den er ikke fra ComX 
 
Mailen har følgende emne:        Comxnet Abonnement 
Sendt fra:                                   Comxnet Internet helpdesk@comxnet.dk 
Svar til:                                       help.desks@ymail.com 
 
Svar til er altså ikke ComX, som det ses ovenfor 
 
Indholdet af mail’en er som følger og bemærk de besynderlige æ, ø og å’er: 
 

Meddelelser 
 
Din billet er blevet tildelt et ID pе [comxnet.dk # 788818] 
 
************************************************************************ 
Vi vil foretage vores regelmжssig vedligeholdelse for at sikre, at 
vi leverer den hшjeste kvalitet i internetkonnektivitet og tjenester til 
kunder. Din tilslutning og tjenester med os kan afbrydes for 
korte perioder i lшbet af vedligeholdelse vinduet. Vi vil ogsе sikre minimal 
forstyrrelser pе tjenester, hvor det er muligt. 
 
For at sжtte os i stand udfшre kvalitet vedligeholdelse af din Internet 
adgang og e-mail service, bedes du skal besvare denne e-mail 
 
bekrжfter din Comxnet webmail kontooplysninger hos os. 
 

mailto:helpdesk@comxnet.dk
mailto:help.desks@ymail.com
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Har bekrжfte dine kontooplysninger nedenfor. 
******************************************* 
1. Fornavn & Efternavn: 
2. Fuld Bruger Email: 
3. Password: 
4. Gentag Password: 
******************************************* 
BEMЖRK: Manglende svar pе denne e-mail kan medfшre tekniske 
problemer pе din Internet adgang og e-mail service. 
 
Tak for din forstеelse, vi шnsker jer en dejlig dag forude. 
 
************************************************************************** 
 
                         Tak, 
                         Comxnet Teknisk Support, 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
www.comxnet.dk 

 
 

HVEPSEBO I BORGEN I DET LAVE RUM MOD SYD 
 
Der er meldt hvepseboer i det lave eller underste rum i Borgen, der vender mod syd (mod 
institutionen Degnehusene). 
 
Hvepseboerne er blevet gasset over et antal gange og skulle nu være ’døde’ og ufarlige. 
 
Det var et medlem, der var opmærksom på problemet, så vi kunne få det ordnet inden der 
skete skade på børn, der legede på Borgen – tak for det. 
 
 

BESKÆRING AF HÆK OG BEPLANTNING MOD FORTOV OG VEJ 
 
Kommunen har haft følgende bekendtgørelse i Albertslund Posten dateret d. 27. juli 2010: 
 
Følgende er ’klippet fra: 
http://www.albertslund.dk/Nyheder/2010/Byogtrafik/Besskaeringafhaek.aspx 
 
Beskæring af hæk og beplantning ud mod fortov og vej og renholdelse af fortov 

 
 
Hvilke pligter har grundejerne, og hvad tager kommunen sig af? 
I Vejloven er fastsat regler for grundejeres pligter ud mod offentlige veje, fortove og stier, 
og i Privatvejsloven er fastsat tilsvarende regler for ejendomme ud til private fællesveje. 

http://www.comxnet.dk/
http://www.albertslund.dk/Nyheder/2010/Byogtrafik/Besskaeringafhaek.aspx
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Efter reglerne har den enkelte grundejer pligt til at sikre den frie passage og holde rent ud 
for sin ejendom.  
 
Kommunen har som grundejer de samme opgaver ud for administrationsbygninger, skoler, 
daginstitutioner og andre kommunale ejendomme.  
 
Hvad skal grundejeren gøre?  
Langs en ejendom, som grænser op til vej, fortov eller sti, har grundejeren pligt til at klippe 
hæk og afskære grene på træer og buske, så den frie passage sikres.  
 
Den samlede beplantning skal være klippet langs med skellet. Over fortov og sti skal der 
være en frihøjde på mindst 2,5 m og over kørebane på mindst 4,5 m.  
 
Grundejeren har også pligt til at renholde fortovet for bl.a. affald, ukrudt og nedfaldent løv.  
 
Hvad kan kommunen gøre?  
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis  
 
• der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på fortovet, stien eller vejen  
• grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring og renholdelse  
 
Hvis grundejeren ikke har udført sine opgaver, kan kommunen udføre arbejdet for 
grundejerens regning.  
 
Spørgsmål om manglende beskæring og renholdelse besvares af Materialegårdens 
Callcenter, tlf. 43 68 32 05, eller til Miljø- og Teknikforvaltningen - Ejendom, Vej og Park, 
tlf. 43 68 68 68.  
 
Du kan få mere at vide om reglerne ved at kontakte Ejendom, Vej og Park, tlf. 43 68 68 68, 
eller på www.retsinfo.dk  
 
Bestyrelsen vil tage dette op på førstkommende møde, men da der refereres til Vejlov og 
Privatvejslov er der nok ikke tvivl om at det berører os alle. 
 
For vores fortove der giver adgang til den enkelte bolig har vi ofte påpeget at der kal være 
fri passage svarende til fliserne og med en fri højde der ikke generer fx 
renovationsfolkene. 

 
 

 
 
 Nye åbningstider på genbrugsstationen 

 

Genbrugsstationen på Gadagervej 23, har  
UDVIDET ÅBNINGSTIDERNE. 

 
Det betyder, at der fremover er åbent kl. 10 – 17 

alle ugens syv dage. 

 
 

http://www.retsinfo.dk/
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Nyt fra Brugergruppen – juni 2010 
 

Vi skal (igen) have nye affaldstakster og –regulativ, Varmeværket skal have en strategiplan 

og så viser det Grønne Regnskab gode takter. Det var nogen af punkterne fra 

Brugergruppemødet i juni. 

 

Nyt affaldsregulativ. For godt et år siden fik vi efter megen debat et nyt kommunalt 

affaldsregulativ – altså et sæt regler for, hvordan vi alle sammen skal sortere og komme af med 

vores affald. Men nu har Folketinget besluttet, at alle kommunernes affaldsregulativer skal 

standardiseres, så nu skal vi på den igen. Hen over sommeren vil det nye affalds-regulativ derfor 

komme i høring, så det kan nå at blive politisk behandlet og træde i kraft ved årsskiftet.  

Indholdsmæssigt er der ikke lagt op til de helt store ændringer, men for parcelhusene betyder det 

bl.a., at alle skal have udleveret en rød boks til farligt affald og småt elektronik (i dag er det 

frivilligt, om man vil have en boks), og så vil det fremover være helt forbudt med andet end klare 

sække på kommunens Genbrugsstation på Gadagervej (altså heller ikke noget med haveaffald i 

papirsække på Genbrugsstationen mere).  

 

Nye affaldstakster. Samtidig med det nye affaldsregulativ skal vi også have et nyt takstsystem. I 

Albertslund har vi et differentieret takstsystem. Det betyder, at man skal betale forskellige takster 

alt afhængig af, om man har meget eller lidt affald, om man har containere eller sække, om ens 

boligområde har egen genbrugsplads eller om man bruger kommunens på Gadagervej, om det er 

ejendomsfunktionærerne, der samler affaldet ind, eller om man bruger kommunens folk. Den 

forskel i betaling, synes vi, det er vigtigt at holde fast i, så det er en økonomisk fordel at sortere 

godt og gøre tingene så effektivt som muligt. Men omvendt er vores takstsystem i dag også blevet 

så kompliceret, at det er meget vanskeligt at finde rundt i det. Derfor er vores udgangspunkt, at det 

nye takstsystem skal tage det bedste fra det eksisterende takstsystem, så man stadig har en 

motivation til at sortere affaldet, men at det skal gøres på en administrativ mere enkel måde. Det 

håber og tror vi på, nok skal lykkes. 

 

Hvad vil vi med varmeværket? Albertslund varmeværk er en af byens nerver – det sørger for, at 

vi alle får varme i vandhaner og i radiatorer. Men hvordan kan Varmeværket blive mere effektivt, 

og hvordan kan det få varme fra Vedvarende Energi i stedet for fra kul? Det er nogen af de 

overvejelser, de gør sig på Varmeværket, og umiddelbart er de i fuld gang med ved hjælp af et nyt 

styresystem, kun at sende præcis den mængde varme ud i fjernvarmenettet, som vi albertslundere 

efterspørger i det aktuelle øjeblik. Det nye system vil betyde en mere effektiv udnyttelse af 

varmen, fordi den ikke bliver pumpet rundt i rørene til ingen verdens nytte og fordi, der så heller 

ikke vil være så stort et varmetab fra rørene mere - og det er jo på alle måder godt, også 

økonomisk. Det nye system er første step i Varmeværkets strategiplan, men der er også flere tiltag 

i vente, og de skal diskuteres i den kommende tid og samles til en egentlig strategiplan for 

Varmeværket. 

 

Grønt Regnskab 2009. Varmeforbruget faldet med 2 %. Elforbruget faldt med 4 %. 

Vandforbruget faldet med 3 % og affaldsmængderne faldet med 3 %. Altså imponerende resultater 

på alle poster! At CO2-udledningen så steg, på trods af vores besparelser, skyldes, at  



 

Side 8 af 20 
  

 

 

 

 

 

energiselskaberne har brugt mere kul og mindre vind- og vandkraft i 2009 – og det er jo skidt, 

men det kan vi altså ikke gøre for. 

Formentlig hænger vores fald sammen med finanskrisen, men omvendt viser de også, at vi kan 

bruge mindre, end vi plejede, hvis vi vil. Det er de takter, vi skal holde fast i, når økonomien 

vender igen. 

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet, så kontakt 

brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde. 

Med venlig hilsen  

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

 

  

Bestil afhentning af stort haveaffald og 
anmeld afvigelser i renovationen via 
www.albertslund.dk/affald. 
 
Du behøver ikke ringe til kommunen, hvis du vil bestille 
afhentning af stort haveaffald eller anmelde manglende 
afhentninger af affald. Via kommunens hjemmeside, 
albertslund.dk/affald, gar det nemmere, fodi både kommunen og 
renovationsmedarbejderen automatisk får besked. 
 
Du kan også se, hvilken affaldsordning der er i dit boligområde, 
hvornår de får hentet affald, og du kan læse en forklaring, hvis dit 
affald ikke er blevet afhentet. 
 
Det eneste du skal gøre er, at klikke på linket ”Selvbetjening – 
bestiller og anmeldelser” øverst på albertslund.dk/affald og læse 
vejledningen. 
 
Har du brug for hjælp, er du også velkommen til at kontakte 
Affalds- og Genbrugsteamet på rådhuset, tlf: 43 68 68 60 eller 
mt@albbertslund.dk. 

 
 

http://www.albertslund.dk/affald
mailto:mt@albbertslund.dk
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Godt gået albertslunder! 
 
 
 
 
Kommunens Grønne Regnskab er lige blevet 
offentliggjort – og her kan man læse om, hvordan 
det går med vores vand, varme- og elforbrug.  
 
Og det går faktisk godt! Rigtig godt! Over hele 
linien er der sket et fald i vores forbrug. Faldet 
skyldes både en ændring af adfærd og tekniske 
tiltag som energirenovering og installering af 
individuelle vandmålere.  
 
I boligområderne er vores elforbrug i gennemsnit 
faldet hele 3 %. Elforbruget har stor indflydelse 
på vores CO2 udledning, så det er rigtig vigtigt, at vi økonomiserer med strømmen, og 3 % 
sidste år er bestemt et flot skridt på vejen! Faldet i elforbrug kan ses i stort set alle 
boligområder og vi tolker det, som en stadigt voksende bevidsthed blandt albertlunderne 
om, hvordan (og hvorfor) man kan og skal spare på strømmen. Det gennemsnitlige 
elforbrug i boligområder er 1.225 kWh pr. person pr. år. Elsparefonden anbefaler, at man 
kommer ned på 1000 kWh pr. person, så der er en bid vej endnu, men vi nærmer os.   
 
Varmeforbruget er faldet med 2 %. Et særligt stort fald kan ses i de boligområder, der er 
blevet renoveret (AB og VA afdelingerne i Albertslund Nord og Kanalen).  
 
Vandforbruget er faldet med 2 %. Også her har langt de fleste boligområder haft et fald – 
størst i de boligområder, der har fået individuelle vandmålere sidste år. Det gennemsnitlige 
vandforbrug i boligområderne er nu på 106 liter vand pr. person pr. dag. Kommunens 
målsætning er et vandforbrug på 100 liter pr. person pr. dag i 2012. Det bliver noget af en 
udfordring at nå, men ikke uoverkommeligt.  
 
I Agendacenteret er vi fulde af fortrøstning, og vi håber, vi ved fælles hjælp kan fortsætte 
de gode takter fra 2009. Har du fået lyst til at studere tallene nøjere, kan du hente det 
Grønne Regnskab på Rådhuset eller se det på kommunens hjemmeside.  
 
Sommerhilsner fra  
Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

 

 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Nyhedsbrev  
 

No. 57                       Juni 2010 

 

Kære brugergruppe m.fl. 

 

Efter Klimatopmødet – hvad gør vi nu? 

Godt 30 deltog i vores seminar ”Efter Klimatopmødet – hvad gør vi nu? Albertslund som 

vedvarende energi by?!” søndag den 21.3.  Et ganske interessant seminar med indspark fra både 

Energiby Skive og Tænketanken Concito – samt naturligvis også her fra Albertslund. Oplæg og 

workshops skal ikke refereres her, men stemningen var ikke til at tage fejl af. Der var en fælles 

forståelse for og vilje til, at Albertslund skal være 100 % Vedvarende Energiby – så nu skal vi bare 

lige have det gjort…… 

 

Foto konkurrence om CYKEL-GLÆDER! 

Henover sommeren inviterer vi albertslunderne til at deltage i vores konkurrence ”Cykel-Glæder”. 

Det handler om at tage sommerens bedste digitalfoto af glæden ved at cykle. Motivet må meget 

gerne være fra Albertslund, men det kan også være fra turen eller cykelferien udenbys. 1. præmien 

er et gavekort til en cykelhandler i Albertslund på kr. 3.000. 2. præmien er på kr. 1.000 og 3. 

præmien på kr. 500 – og så er der trøstepræmier til alle, der sender et eller flere billeder ind. Frist 

for indsendelse til os på eskildsen@agendacenter.dk er den 1. september. Læs mere om 

konkurrencen på vores hjemmeside www.agendacenter.dk 

 

Klimaudfordringen meget tæt på afgørelsen 

I disse dage bliver der ganget og divideret for at finde ud af, hvilket af de 17 boligområder, der er 

med i Klimaudfordringen, der nedsatte udledningen af CO2 mest i 2009. Endnu er resultatet ikke 

helt klart, men den gode nyhed er, at boligområderne tilsammen har nedsat deres el- og 

varmeforbrug med 5 %! Og det er da godt nok imponerende!!  

Desværre er der også en dårlig nyhed, for i 2009 brugte el- og varmeværkerne mere fossil brændsel 

end i 2008 – og ikke så meget vind og vand (og A-kraft). Det betød, at skulle der produceres 1 kWh 

el, så var CO2-udledningen 15 % højere end i 2008, og for varme var udledningen 13 % højere. Det 

faktum betyder desværre, at Klimaudfordrernes CO2-udledning steg i 2009 – selvom deres forbrug 

faldt. Samlet steg CO2-udledningen med 9 %. 

Selvom vi altså endnu ikke kan fortælle, hvem der bliver vinder af konkurrencen, så skal vi da ikke 

undlade at bemærke det interessante faktum, at varmeforbruget i VA og AB Nord er faldet markant 

igen – eller sagt med andre ord: Renovering og efterisolering virker  

I øvrigt er det sidste år, at Klimaudfordrerne konkurrerer om at nedsætte CO2-udledningen. I stedet 

mailto:eskildsen@agendacenter.dk
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har de besluttet, at de fremover vil fokusere på, at få opsat flere Vedvarende Energianlæg her i 

byen. Vi kan jo ikke energibespare os til bæredygtighed – vi er nødt til også at fokusere på at overgå 

til Vedvarende Energi. 

Overbooket solcelletur den 9. juni 

Under normale omstændigheder kunne vi her have mindet jer om, at I skulle tilmelde jer til vores 

ekskursion rundt og se på og høre om solcelleanlæg. Men desværre kan vi ikke det denne gang – 

eller heldigvis skulle vi måske sige - for interessen for turen har været så stor, at de 50 pladser i 

bussen for længst er ”udsolgt”. Det er glædeligt, at interessen for at vide mere om solceller er så 

stor, og vi overvejer nu at arrangere en ekstra tur. 

 

Hvad er det, nu lige det er, det med CO2-kvoterne? 

Der tales og skrives meget om det med CO2-kvoterne, om køb og salg af dem, om indenfor EU og 

udenfor, om CDM og JI og, og, og….. Vi har lavet et notat om emnet, for at få et overblik over de 

vilkår, hvorunder CO2-udledningerne reguleres. Vil du læse med, så kan du finde det på vores 

hjemmeside www.agendacenter.dk 

 

Solceller i stedet for vindmølle 

Som det er de fleste bekendt, blev vindmøllen ved det CO2-neutrale hus i Hyldespjældet pillet ned, 

fordi der ikke var vind nok. I stedet har beboermødet i bebyggelsen den 31.5. besluttet, at opsætte 8-

10 m2 solceller, for at sikre at huset stadig vil være CO2-neutalt. Agenda Centeret er inde over med 

lånefinansiering til solcellerne, og i den forbindelse skal vi minde alle jer andre om, at vi yder 10-

årige rentefrie lån til solcelleanlæg til boligområder i Albertslund. Så måske var det også noget for 

jeres boligområde!? 

 

Personalesituationen i Agenda Centeret 

Tidligere satsede vi på at have 3 faste medarbejdere i Agenda Centeret, men pengene er blevet 

mindre, så nu kan vi kun have 2 + de mere løse i nogle timer om ugen. Så ud over Helene og Povl, 

har vi vores hjemmesideredaktør Line, vores IT-supporter Jørgen og vores handyman Per. 

Derudover har vi i skrivende stund 3 projektmedarbejdere. Katrine der er biolog, men som hos os 

arbejder med alt lige fra CO2-kvoter til affaldskampagner. Stiafen der bakser med vores nye 

hjemmeside og som skal til at arbejde med unge. Samt Johan der arbejder med både burhøns, 

bjørneklo og over-unity.  Endvidere starter Esther i en måneds virksomhedspraktik den 7. juni. 

Projektmedarbejderne er hos os i perioder af forskellig varighed, men alt andet lige er der rimeligt 

fuldt hus i vores lille center for tiden. 

 

Lidt fra Kulturøkologisk Forening (KØF) 

- Foreningen har startet bekæmpelsen af bjørneklo i Hyldagerparken op på ottende år. Næste gang 

den 29. juni kl. 18.00 ved Dyregården – hvis nogen vil være med. 

- Inden sommerferien håber foreningen at have et nyt hæfte på gaden. Denne gang handler det om 

de historier de 7 store mosaikker fortæller, som foreningen har lavet rundt om i byen.  

- Hen over året arrangerer KØF igen guidede cykelture. Se hvorhen og hvornår i Tid og Sted i AP. 

 

 Povl Markussen  

Agenda Center Albertslund 

 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Ud og køre med de 

skøre……? 
 
 
 

…….Eller er de så skøre endda? Dem, der deler bil altså…. I hvert fald er der 
flere og flere, der gør det, så helt tosset kan det da vist ikke være. 
 
I år er det 10 år siden den første bil blev delt i Albertslund og siden er der 
kommet flere til, mange flere, nu har Albertslund delebilsklub i alt 25 delebiler. 
Bilerne står placeret i forskellige boligområder, så de er tæt på medlemmerne 
af delebilsklubben. Medlemsskaren er nu oppe på 150, og hvert år kommer 
flere og flere til.  
 
Hvad koster det? 
Det koster 2000 kr. i indmeldingsgebyr og 2000 kr. i depositum, så har du 
adgang til alle delebiler. Hertil kommer et månedligt kontingent på 200 kr.  
 
Eksempler på priser med en Yaris til 2,10 kr. / km: 
Hente familiemedlem på Høje Tåstrup st. 1 time og 20 km: 57 kr. 
Shoppetur i Hundige Storcenter, 6 timer og 30 km.: 93 kr.  
Familiebesøg i Holbæk, 12 timer og 100 km.: 255 kr.  
Weekend i sommerhus, 2 døgn og 250 km.: 705 kr. 
Ferietur til Sverige, 7 døgn og 400 km. 1.470 kr.  
Priserne er inkl. benzin. 
 
Delebil og cykel – en rigtig god kombination 
For vores miljø og din sundhed er delebilen en rigtig god idé. Det viser sig 
nemlig, at medlemmer af en delebilsklub langt oftere tager cyklen på de korte 
ture end andre bilejere gør, og det er de korte ture, der forurener relativt 
mest. Og samtidig er cykling jo en god motionsform. Og er man vant til at 
cykle, så vælger man også nemmere at tage cyklen, når man skal på tur – ud 
og se, opleve, nyde…..    
 
Fordelene er mange – og vil du vide mere, så kan du kontakte Albertslund 
Delebil på www.albertslund-delebil.dk eller tlf.: 70 70 14 55 
 

God sommer! 
Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk  

 

 

http://www.albertslund-delebil.dk/
http://www.agendacenter.dk/


 

Side 13 af 20 
  

 

 

 

 

  



 

Side 14 af 20 
  

K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2010) 

 

Uge 32 
10. – 11. august 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 33 
17. – 18. august 

Restaffald 
Papir og glas 
Pap og metal 
(Præste- og 
Degnehusene) 

Uge 34 
24. – 25. august 

Pap og metal 
(Humlehusene) 

Restaffald 
Haveaffald 
Storskrald 
(Præste- og 
Degnehusene) 

Uge 35 
31.august 
1. september 

Restaffald 
Papir og glas 
Storskrald 
(Humlehusene) 

Farligt affald: Fredag den 33. september 
(Bestilling senest onsdag før afhentning på 80 20 80 30.) 

Uge 36 
8. – 9. september 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 37 
15. – 16. september 

Restaffald 
Papir og glas 

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 
køkkenelementer). 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. 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
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Grundejerforeningen har investeret i en 

 

 
 

(Se nærmere på side 3 under Salg og Udlån, Jesper Simonsen) 
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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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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 : Jens Villadsen P 127 Tlf. 43 42 03 21 
    E-mail: mllervilladsen@yahoo.dk  
 Kasserer :  Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
     E-mail: jk@leaf.dk 
 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 
 
 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 
 

 

 

 

Arrangementer i RVPMK 2010 Dato: Mødested: 

Årsfest  Lørdag den 21/8 kl.1800 Lunden 
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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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