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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 1. NOVEMBER kl. 19.30 
(Alle er velkommen til at kigge ind) 
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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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IBERISKE SKOVSNEGLE (DRÆBERSNEGLEN) 
 

På opfordring genoptrykkes artiklen fra marts 2008, dog lettere redigeret. 
 
Bestyrelsen havde lavet en prototype af vores anbefalede fælde, som kunne studeres, og 
havde også udlagt 4 fælder i Lunden. Bestyrelsen holder øje med disse fælder. 
 
I kan stadig hente en portion sneglegift, hvis I ønsker at være med til at bekæmpe denne 
snegls udbredelse i vores område. I kan primært henvende jer til Jesper, D26, ellers til 
Helle, P81, eller Steen, H2. 
 
Der ligger endnu fliser bag garagen i Lunden, som kan anvendes til at lave fælder med. 
 
Vi gentager lige hvordan vi anbefaler giften skal anvendes og husk, at det er op til jer der 
etablerer fælderne at tilse dem med jævne mellemrum og sikre opfyldning, efterhånden 
som giften spises. Fælden placeres på jorden i fugtige områder, eller hvor der er 
observeret mange dræbersnegle. Snegle uden hus vil kravle ind i fælden, idet de 
tiltrækkes af sneglekornene. De vil spise af dem og kravle ud igen, dø og danne en giftig 
føde for andre snegle, der herefter vil fortære dem. 
 
Fælden skåner de fredede vinbjergsnegle, som på grund af deres sneglehus ikke kan 
komme til giften. Giften skulle ikke påvirke fugle og andre dyr. 

 

 

Og husk nu at I:  
 

 IKKE må smide haveaffald (græs mv.) uden for jeres grund (det sker pt. ved 
rækken der har baghaver ud mod Lunden) 

 BØR UNDLADE at have dynger af græs/kompost mv. i jeres egen have, da det 
fungerer som 'udklækningsanstalt' for dræbersnegle. 

 
Kun ved fælles hjælp kan vi holde denne plage nede. 
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ØNSKEDE BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Nedenfor er gengivet de ønsker bestyrelsen har modtaget til årets beskæringer, 
fældninger, nyplantning og flisearbejde. 
 
Bestyrelsen gennemgår listen den 17. okt. og har - formentlig den 19. okt. - en 
gennemgang med vores gartner. 
 
Den endelige liste kommer i november måneds blad. 
 
Skulle I have kommentarer til de ønsker, vi har modtaget, kan I sende dem til Steen 
Thystrup på mail til vejrmolle@gmail.com. For at komme i betragtning skal de selvfølgelig 
være modtaget senest den 15. okt. 2010. 
 

 

    Ønske 

F
li
s
e
r 

B
e
s
k
æ

ri
n

g
 

A
n

d
e
t Bestyrelsens 

bemærkning 

Humlehusene             

H18   

Buskene langs H18’s endegavl 

bedes beskåret. 

Især busken for foden af det 

høje grantræ er vokset kraftigt i 

sommer, så fint med en lav 

beskæring her. 

 

Desuden bedes den store 

æblerose ud for vores hæk 

beskæres. 

  x     

H28   
Der er en hel del hullede fliser 

foran H26 og H28. 
x       

H48   

Det vil være ønskværdigt 

såfremt træerne over carportene 

bliver beskåret, grenene 

beskadiger tagdækningen 

Det vil også være en god ide at 

friskære lamperne, så den fulde 

belysning opnås 

Endelig er der lidt fliser der er itu 

på strækningen: H48 - 54 

x x     

  

mailto:vejrmolle@gmail.com
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H50   

Vi har 4 fliser med dybe huller 

og 2 revnede ud for H50, der er 

et par stykke mere hen mod P-

pladsen. 

Beskæring af træer ved 

carporte, så grene ikke slår ned 

på tagene, også omkring 

lamperne så de ikke skygger for 

lyset.  

x x     

H68   

Kirsebærtræerne ud for vores 

have trænger til kraftig 

beskæring, I må meget gerne 

fælde det træ, der står midt for 

haven i stedet for beskæring. 

  

Vedr. fliser ville det være dejligt 

med opretning af fliserne ved 

bumpet, der står altid ca. 2 - 3 

cm vand når det regner, så 

undgår vi at få våde fødder når 

vi kommer hjem. 

x x     

H76   

Bag transformatorstationen er 

der en masse, som gror helt 

vildt. 

  

Sidste år blev der lovet at de 

store rødder bag sandkassen 

blev fjernet, dette er ikke sket. 

  

Store biler kører igen ind under 

de store træer ved 

parkeringspladsen, så der bliver 

revet grene og kviste af. 

  

Som omtalt i tlf. har en grab 

skrabet en del græs af, da 

nogen har lagt haveaffald ud til 

afhentning ved H76, det er kun 

ukrudtet der gror, mon ikke man 

skal så nyt græs. 

  

1 flise har et hul ved kanten af 

flisen ud for H76. 

x x     
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H106   

Allerførst er vi mange på 

parkeringspladsen ved H106, 

der er meget utilfredse med, at 

det nye bed absolut ikke er 

beplantet som aftalt med 

Walther Jessen!!! 

Vi var mange til stede og han 

var der selv !!! 

Vi aftalte, at det utrolig grimme 

monstrum, der larmer på skuret 

med teknik skulle dækkes af en 

klatreplante !!! 

Vi aftalte, at det levende hegn 

mod græsplænen skulle være 

spiselige bærbuske og han 

foreslog solbær!!! 

 

Der er rigtig mange knækkede 

fliser ved indkørslen til 

stamvejen i hjørnet ved 

plejeboligerne – ca. H120 - 

H126! 

 

Der er efterhånden meget smalt 

ved de skrå fliser ud mod 

rondellerne i hjørnet ved H94. 

Græsset har snuppet ½ flise på 

hver side! 

 

I hjørnet ved H102 er der nu et 

Tornerosehegn!! (Plantet af 

Buch Larsen i sin tid!)! 

Når det regner, hænger grenene 

ud over fliserne! 

Der er rigtig mange 

dræbersnegle i området!  

x x     

H122   

Sidste år forsøgte jeg at 

anmelde fliseskader, men kom 

til at sende den til en forkert 

mail-adresse. Jeg håber jeg har 

bedre held denne gang for 

fliserne er jo ikke blevet bedre. 

Der er nu 18 knækkede fliser ud 

for mit hus, H122 og desuden er 

et par af dem ud for 

rendestensbrønden sunket 3-4 

cm. 

Der har tidligere været 

problemer her idet kantstenen et 

år satte sig fordi grusunderlaget 

blev skyllet ned i kloakken. 

Måske er det også årsag til at 

fliserne nu sætter sig. 

x       

H126   
Adskillige knækkede fliser foran 

H124 og H126. 
x       
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Degnehusene             

D18   

8 knækkede fliser på fortovet 

udfor gavlen, samt en på stien 

udfor indgangen  

Vedr. jeres opfordring til ikke at 

parkere på stamvejene burde I 

også have nævnt Degnehusene 

stamvej, hvor 2-3 naboer har 

permanent parkering. 

x       

D31   

Ønsker fliser udskiftet ud for 

D31. Der er flere med hul i og 

de ligger også skævt. 

x       

D34   

Ud for D34 og på hjørnet ved 

Tværstien, er fliserne temmelig 

skæve og en opretning vil være 

ønskelig. Endvidere er placeret, 

ved hjørnet op ad vores skur, en 

el-kasse, som formentlig er en 

reminiscens fra det gamle 

antennesystem. Den bør fjernes 

ligesom de kabler der rager op 

af jorden bør fjernes.  

x       

D36   

1. Beskæring af 4 japanske 

kirsebærtræer, hvoraf de 2 

træer mod stamvejen er meget 

store og kraftige og derfor 

kræver en pæn og grundig 

beskæring i højde og drøjde.  

2. Bevoksningen, de vilde roser, 

for enden af vores hus, vil vi 

gerne have beskåret tæt og lavt, 

således at den samlede 

bevoksning flugter lige under 

den hvide facade, samt 

beskæring ca. 40 cm gang væk 

fra væggen/endegavlen. Vi kan 

oplyse, at bevoksningen ikke 

har været beskåret gennem en 

årrække. 

  x     
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D40   

På vores parkeringsplads ved 

D36 står nogle træer i midten af 

parkeringsarealet, som om 

sommeren afgiver et fedtet lag 

(lus) på bilerne i en længere 

periode. 

  

Da et af dem er gået ud og som 

vel skal fældes, vil det for 

symmetriens skyld være 

hensigtsmæssigt at fælde det 

tilsvarende træ i den anden 

ende af parkeringspladsen. 

  

Da der er kamp om pladserne i 

perioden, hvor de afgiver 

fedtstof, er vi næppe de eneste 

af beboerne omkring P-pladsen, 

der ønsker træerne fældet. 

        

D60   

Træbeskæring af egetræ på 

parkeringspladsen ud for D62.  

Træets løv hindrer lyset at nå 

ned på parkeringspladsen i 

sommerhalvåret. Generelt vil jeg 

stærkt anbefale at alle træer 

bliver beskåret i højden og bliver 

træer fældet så vælg en anden 

sort end eg, da egens blade 

giver næring for kolonier af 

bladlus som afgiver generende 

”luseekskrementer” på bilerne i 

sommerhalvåret. 

 

Jeg har 8 fliser i fortovet som 

efter vinteren har forskubbet sig 

med væsentlig højdeforskel til 

følge. 

x x     

D78   

En enkelt flise, der er knækket. 

Derudover synes jeg, der er 

nogle af træerne i Lunden, der 

er blevet meget høje. De tager 

meget aftensol. Er det ikke på 

tide, de bliver skåret ned? 

        

Præstehusene             

P6   

Flisestien mellem 

Præstehusene 6 og 8 trænger til 

en grundig opretning. 

Der er stor afstand mellem 

fliserækkerne, og nogle fliser er 

løftet af rødder. 

x       
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P18   

8 - 10 stk fliser foran indgangen 

til P18. Fliserne er beskadiget 

således at der ofte ligger vand i 

dem (is om vinteren). 

  x     

P 26 og 28   

Træer ved Herstedøstervej fra 

P24 til P30 ønskes beskåret i 

højden pga. skygge. Græs 

ødelagt pga. opgravning. Fliser 

ønskes oprettet efter branden. 

Beskæring på havesiden af 

træer der skygger for solen i 

haven. Æbletræet ønskes 

fældet. 

        

P38   

1. fjernelse af pyntekirsebærtræ 

ud til P-pladsen, da dette er gået 

ud og ingen nytte derved har. 

2. kraftig beskæring af træ som 

står i fælles arealet for enden af 

undertegnes have og 

nabogrunden. Dette træ ønskes 

ikke fjernet, med beskåret 

således, at det ikke skærmer for 

solen om eftermiddagene i 

sommer mdr. 

  x     

P67   

Fliserne i vores række P51 - 

P75 trænger gevaldigt til en 

kærlig hånd. De ligger ret 

ujævnt og der er et tydeligt fald 

langs kanten til fællesarealet, 

hvilket bevirker, at græsset 

breder sig ind over fliserne. 

Derudover er der mange 

revnede fliser og mange med 

forvitrede overflader. 

x       

 

P 75 
  

Jeg vil rigtig gerne have rettet 

fliserne op foran indgangen. Her 

samler der sig meget vand, efter 

man skiftede hovedhanen. 

Desuden har vi et kæmpe 

birketræ i den lille have. Kan 

man få hjælp til at fælde eller 

styne det? – eller må vi selv 

sørge for det? 

 

x x?     
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P86   

HASSELTRÆERNE foran vores 

indgang til P86 beskæres 

MEGET KRAFTIGT eller helst 

FJERNES HELT. Der er tyndet 

ud sidste år men de gror så 

voldsomt meget på bare 1 år. 

Naboerne ser også meget gerne 

de bliver fjernet. Vi synes det er 

for voldsom beplantning foran 

husene, de hører evt. hjemme 

helt oppe ved beplantningen ud 

mod Herstedøstervej da de jo 

nærmest er træer. 

Håber I vil se positivt på dette 

ønske når I skal bestemme de 

arbejder der skal udføres. 

  x     

P89   

Vi ønsker rønnebærbusk? ud for 

tilbygning beskåret og hyld 

fjernet som gror inde i busken. 

  x     

P100   

Igen i år ønsker vi pilene ud for 

P100 (haveside) beskåret. 

Det var måske en ide at fjerne 

dem helt, da de vokser op i ca. 3 

meters højde hver sommer. 

Hvis man ønsker beplantning 

der, kunne man foreslå 

stedsegrønt (vedligeholdelsesfri)  

  x     

P101   

Fældning af pæretræ ud 
for D80/D82 
Fældning af grantræ bag 
P113's have ved 
Tværstien 
Udskiftning af knækkede 
og hullede fliser ud for 
P95, P97, P101, P103, 
P113 
Opretning af flise under det 
store fyrretræ på fliserne 
fra H94 mod Snebærstien. 

x x     
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P108   

To rønnebærtræer - det 

TÆTTEST på min baghave -  

P108 – ønskes fældet. Der er 2 

rønnebærtræer mellem P108 og 

P126. Et må være nok. 

Jeg er omgivet af en bastant 

mur af høje træer fra min nabo i 

P106, hvilket betyder ingen sol 

før tidligst kl. 16. Kommunens 

træer på den anden side ved de 

beskyttede boliger truer med at 

antage en vis højde og truer 

med at stjæle mit lys fra nord. 

Hvis rønnebærtræet bliver 

fældet kan jeg få lidt mere luft 

og lys......og måske sol om 

aftenen......hvor heldig kan man 

være i en eftertragtet 

bebyggelse i Albertslund 

Kommune - uden højhuse. 

PS! Rønnebærtræet er det 

mindste problem, men det kan 

grundejerforeningen gøre noget 

ved. 

        

P110   

Flotte japanske kirsebærtræer 

ved vores have er gået ud. Og 

et tredje ser lidende ud. 

  

Vi vil gerne have plantet 2-3 nye 

træer hvis det er muligt. 
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ENERGIPROJEKTET OG LOKALPLANEN 
 
Bestyrelsen har sendt nedenstående punkter til optagelse på en orienteringssag på 
førstkommende møde i miljø- & planudvalget (MPU).  Det sker i tilknytning til de drøftelser 
bestyrelsen har haft med forvaltningen om igangsætning af energiprojektet for det udvalgte 
prøvehus i RVP. 
 
Arbejdet var påtænkt startet i oktober måned, men miljø- & planforvaltningen mener ikke at 
det projekterede tagudhæng kan gennemføres på en dispensation, men derimod kræver 
en lokalplanændring.  Som det fremgår nedenfor støtter bestyrelsen helhjertet det 
oprindeligt store tagudhæng. 
 
Når vi skal igennem en lokalplanændring, har bestyrelsen et antal paragrafer vi gerne ser 
lempet og/eller ændret. 
  
  

LOKALPLAN 18.5 
Vi gennemgik lokalplanen med henblik på at identificere områder der med fordel bør 
lempes. 
 
§7.8. Vi ønsker at åbne for, at man må opføre en overdækning på ca. 6 m2. ud over de 
godkendte 32,5 bebyggelse. Mange huse har i dag suppleret de 32,5 kvadratmeter  
bebyggelse med en overdækning til cykler – hvilket ikke skæmmer helhedsindtrykket. 
Afstandskravet på 3.3 m bibeholdes. 
  
§8.5. Vi ønsker at restriktionerne omkring dimensionering af vinduer bortfalder. De 
påkrævede dimensioner skønnes ikke at være specielt kønne, og der er i forvejen mange 
tilbygninger med andre vinduesdimensioner, som vil blive stående i mange år. 
Argumentationen for de nuværende restriktioner er uklar. 
  
§8.7. Vi ser gerne en præcisering af farvevalg til udhuse/skure/overdækninger på 
indgangssiden af huset: Dvs. at der tilføjes farvenumre som ved § 8.8, så der ikke kan 
være tvivl om hvilke farver der er tilladt. 
 
§8.10. Ændres til: Brystningsplader skal fremtræde hvide. Passus om solcellepaneler 
bortfalder, da den energimæssige gevinst ved solcellepaneler placeret lodret på facaden 
kun har yderst begrænset effekt, og i forbindelse med energiprojekter tænkes placeret på 
husenes tag. Den nuværende grønne farve forfalder til grå/gråhvide nuancer hvilket gør, at 
der intet steds i bebyggelsen optræder en ensartet række brystningsplader. Nye 
vedligeholdelsesfrie brystningsplader findes derudover kun som standardprodukt i hvid. 
  
§8.12. ”ufarvet træbeskyttelse” ønskes ændret til ”ensfarvet træbeskyttelse”: Ældre 
carporte fremtræder mere ensartet når der anvendes en svagt farvet træbeskyttelse. 
Bestyrelsen ønsker, at carportene i hele området fremtræder så ensartet som muligt. 
 
§9.5. Eksisterende beplantning, større træer og trægrupper på grundejerforeningens 
fællesarealer må fjernes når de erstattes ved genplantning. Træerne på fællesarealerne 
har nu nået en alder og størrelse, hvor de regelmæssigt må fældes pga. rødder i 
kloaknettet, sygdom/alder, og skyggegener for beboerne nær dem. Det er i praksis ikke 
hensigtsmæssigt hvis grundejerforeningen for hvert træ der skal fældes først skal søge 
kommunen om tilladelse. 
 
§9.6. jf. kommentar til §8.7. samt tilladelse til at male dem hvide. Stort set alle lave 
træhegn ved indgangssiden er i dag hvide hvilket ikke skæmmer helhedsindtrykket af 
bebyggelsen.  



 
14 

 
 
§9.7. Præcisering ønskes, jf.§8.7. 
 
 
§9.8. ’Påhængsvogne’ ønskes tilføjet. En skærpelse som ønskes idet mange beboere ikke 
forstår, at deres trailere ikke må holde på de i forvejen trange parkeringspladser. 
 
  

ENERGIPROJEKTET 
 
Vedrørende energirenoveringsprojektet med og uden det store tagudhæng argumenterer 
bestyrelsen for, at energirenoverede huse fremover alene skal udføres med det store 
tagudhæng af følgende grunde: 
  
Det giver en effektiv solafskærmning af 1. sals vinduer (forhindrer overophedning af 
bygningen i sommerhalvåret, som er et stort problem i dag) 
 
Det giver bedre vedligehold af 1. sals vinduers sternbræt og brystningsplader, idet der 
skærmes for regn og sol. 
 
Det forhindrer algedannelse på murfladerne: Dette er et stort problem i dag som får 
bebyggelsen til flere steder at se meget forfalden ud. 
 
Det giver bebyggelsen et mere moderne præg 
 
Det er kun ubetydeligt dyrere end tag-energirenovering uden udhæng. 
 
Tagenergirenoveringen er den mest rentable del af hele energirenoverings-projektet og 
kan passende gøres senest når tagpap alligevel trænger til udskiftning (dvs. alle huse vil få 
dette inden for en overskuelig årrække). 
 
 

MANGLENDE HENVISNINGSSKILTE 
 
Da det er vigtigt at mennesker der har ærinde i vores bebyggelse - her specielt 
ambulanceførere – kan finde rundt fik vi for en del år siden opsat henvisningsskilte, der for 
hver række angav hvilke husnumre der var i rækken og i hvilken retning numrene var 
stigende/faldende. 
 
Der var ikke mange af jer, der syntes, det var nødvendigt at melde tilbage på bestyrelsens 
opfordring  tidligere i år, om at det skilt, der dengang blev sat op ved jeres række eller 
sågar på jeres udhus mangler. 
 
Bestyrelsen har derfor måtte lave sin egen gennemgang og den viste at følgende skilte 
mangler: 
 
H14 Mangler på skur for enden af blindt fortov. Mener ikke det er relevant. 
H74 Mangler på skur mod flisesti til Snebærstien (den fra Humlehuse-
institutionerne) 
H112 Mangler på skur mod p-plads/indkørselsvej 
 
 
H110 Mangler på skur mod p-plads, der er på gavl der vender mod Tværstien 
D59 Mangler på skur der vender mod Tværstien 
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D67 Mangler på skur. Enderækkehus mod stien til Bispehusene. 
D89 Mangler på skur mod p-plads 
D95 Mangler på skur mod p-plads 
D23 Mangler på skur. Enderækkehus mod stien fra Stensmosevej til Bispehusene  
D34 Mangler på skur mod indre RVP-stier 
D48 Mangler på skur mod indre RVP-stier 
P115 Mangler på skur mod p-plads 
P123 Mangler på skur mod p-plads skal bestilles som 123 – 129 
P23 Mangler på skur mod p-plads, men ligger på deres affaldsstativ. Det må I 
gerne sætte op igen før det bliver væk – på forhånd tak. 
P37 Mangler på skur mod p-plads 
P43 Mangler på skur mod p-plads 
P84 Mangler på gavl (hegn) mod indre RVP-stier og P-plads 
P108 Mangler på skur der vender mod Tværstien 
P126 Mangler på skur der vender mod Tværstien 
P98 Mangler på skur mod p-plads 
P76 Mangler på skur/gavl mod p-plads 
P74 Mangler på skur mod p-plads 
P62 Mangler på skur mod p-plads 
 
 
Vi har talt med flere af jer og gennemgående ved I ikke hvor skiltene er blevet af. Flere 
sagde at de pludselig var fjernet fx ved nytårstid og i et tilfælde flere på en gang. 
 
Skulle I have skiltet liggende i udhuset efter sidste gang maling af skuret bedes I hurtigst 
mulig melde tilbage til: 
 
Svend på mail til svend.vejrmolle@gmail.com eller 
På en A4-seddel i min postkasse i Humlehusene 6. 
 
Vi vil gerne bestille de nødvendige skilte hurtigst muligt. For hvert skilt I kan finde og få sat 
op igen sparer foreningen ca. 750,- kr 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremlysning 
 
Bilnøgle fundet på fortovet nær P90 den 6.10. 
 
Den skulle passe til en Citroên 
 
Henvendelse: Lisbeth Bruun, P90, tlf. 43 45 99 49 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2010) 

 

Uge 42 
19. – 20. oktober 

Pap og metal 
Restaffald 
Haveaffald 

Uge 43 
26. – 27. oktober 

Storskrald 
Restaffald 
Papir og glas 

Uge 44 
2. – 3. november 

Restaffald 
Haveaffald 

Uge 45 
9. – 10. november 

Restaffald 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 5. 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 
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. 

 

HUSK: Sidste dag for afhentning af haveaffald er den 16. og 17. 

november, da der ikke afhentes haveaffald i perioden 

December – Februar.  

mailto:kundeservice@vestfor.dk
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Det er med stor glæde… 
 

at læse (Røde Vejrmølle) at den SIDDENDE bestyrelse er opmærksom på gældende 
regler, hvad angår bebyggelse, P-pladser, Carporte, stamveje m.m. - Godt fordi det som 
regel går ad H-til når det er beboerne selv, der skal bøje reglerne om hvad man må og 
ikke må. 
Der er brud på reglerne, rigtig mange steder, mange ser det, men ingen siger noget. 
Derfor har vi brug for en bestyrelse, som er opmærksom, hvis reglerne skrider og som 
gør noget ved det. 
Gerne med en personlig henvendelse i første omgang, og så gemme nærpolitiet / 
kommunen til en senere lejlighed. 
 
Til sidst en opfordring til beboerne: 
Husk der er legende børn på vore veje og P-pladser. 
Betragt  Carportene i midten som en rundkørsel, så vi kun har trafik i en retning? 
Gør brug af din carport når du er hjemme, så er der plads til flere biler/gæster. 
 
med kammeratlig hilsen 
Bjarne - Degnehusene 97  
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Varme skal der til – den skaber velvære og livskvalitet. Men der er ingen 
grund til at bruge mere end højst nødvendigt. Det er spild af penge og dårligt 
for miljøet. Med lidt ekstra opmærksomhed kan du skære toppen af dit 
varmeforbrug, uden at det går ud over komforten.  
 
Udnyt varmen bedst muligt 
Uanset om du foretrækker 18oC eller 21oC, er det de samme forhold, du skal 
være opmærksom på. 

- I sammenhængende rum skal radiatorerne stå på det samme, da de er 
konstrueret til at hjælpe hinanden med opvarmningen. Foretrækker du 
det køligere i ét af rummene, så hold døren lukket.  

- Sørg for at der er luft omkring radiatorerne; hæng ikke noget til tørre på 
dem og placér ikke møbler klods op ad dem.  

- Skru lidt ned for varmen når du ikke er hjemme og om natten. Hvis du 
sænker temperaturen 4oC om natten og når du ikke er hjemme, sparer 
du ca. 500 kr.  

- Hvis du lufter ud i mere end et par minutter ad gangen, så luk for 
radiatorerne. I modsat fald vil termostatfølerne tro, at der er koldt i 
rummet og derfor sende endnu mere varme ud gennem radiatorerne.    

- Mærk på fraløbsrøret, er det varmt betyder det, at du sender varmen 
tilbage til varmeværket og det koster ekstra.    

- Trækker det ved døre eller vinduer, så køb et par tætningslister i 
byggemarkedet.  

- Vurdér om du kan opnå den samme komfort ved en 
temperatur lidt lavere, end den du er vant til – evt. ved at 
supplere med et par sutsko. For hver gang du sænker 
temperaturen 1oC sparer du 5% af dit varmeforbrug. 

 
Spar på det varme vand og få en dobbeltgevinst 
1/3 af varmeforbruget bruges til varmt vand, dvs. først og 
fremmest til at tage bad i. Kan du spare hér, sparer du altså 
både på varme og vand. 
Få en sparebruser, som giver max giver 12 liter vand i minuttet.  
Afkort dine brusebade og erstat nogle af dem med etagevask.  
 
Varme hilsner fra Agenda Center Albertslund 
www.agendacenter.dk 

 

 

Spar på varmen 

- uden det går ud over komforten! 

 

http://www.agendacenter.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/
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: Anne-Marie Olsen H 106  

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 : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  



 
24 

 

 


