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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. DECEMBER 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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GENNEMGÅEDE BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 
Nedenfor er gengivet bestyrelsens vurdering af de ønsker der er modtaget til årets 
beskæringer, fældninger, nyplantning og flisearbejde. 
 
Bestyrelsen har haft en gennemgang med vores gartner A.W. Jensen (AWJ), og afventer 
hans tilbud på disse ønsker. Når tilbuddet er modtaget bliver der prioriteret i blandt de 
ønsker bestyrelsen er enige i bør tilgodeses.  
 
Skulle I fortsat have kommentarer til vores prioritering, men kun til denne, kan I sende dem 
til Steen Thystrup på mail til vejrmolle@gmail.com. For at komme i betragtning skal de 
være modtaget senest d. 15. nov. 2010. 
 
Vedrørende egetræerne på P-pladserne tages dette op generelt i bestyrelsen med henblik 
på at fremlægge forslag til næste generalforsamling. 
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Bestyrelsens bemærkning 

Generelt i RVP 

Oprydning i buskområder så 

det fx kun er hyben der kommer 

og ikke selvplantet elm, 

kirsebær. Alt muligt kommer op 

imellem det ønskede. 

Bestyrelsen 

  
Alle vegne OK 

Humlehusene 

H18 

Buskene langs endegavl ved 

H18 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 vor hæk 

beskåret. 

H18 
 

x OK 

H28 
Der er en hel del hullede fliser 

foran H26 og H28. 

 

H28 
x 

 
OK 

H42 

H42 på stykket mod H40 ligger 

flere fliser lavt, så der opstår 

vandpytter mm - er opstået 

efter at ComX har gravet 

H40 
  

OK 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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H48 

Det vil være ønskværdigt 

såfremt træerne over 

carportene bliver beskåret, 

grenene beskadiger 

tagdækningen 

Det vil også være en god ide af 

friskære lamperne, så den fulde 

belysning opnås 

Endelig er der lidt fliser der er 

itu på strækningen: H48 - 54 

H48 x x 

Der tages en generel debat 

om egetræerne i 

bestyrelsen og på 

generalforsamlingen.                

 

Fliser OK 

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, og så omkring 

lamperne så de ikke skygger for 

lyset. 

H50 x x 

Der tages en generel debat 

om egetræerne i 

bestyrelsen og på 

generalforsamlingen.                

 

Fliser OK 

H68 

Kirsebærtræerne ud for vor 

have 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 

Beskæring , tale med AWJ 

Fliser OK skal oprettes ved 

bump 

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. 

 

H76 x x 
Ryddes for andet end 

rosenbuske. 
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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 – 126 

! 

 

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! 

H106 x x 

Rødder skal fjernes, det 

aftalte vi sidste år.  Kan der 

sås noget græs. 

 

Vi kan ikke finde den flise 

der omtales, så derfor ingen 

udskiftning her. 

H102 

H 106 

Vi er ikke enige i 

bemærkningen om et 

Tornerosehegn[1] men helt 

enige i, at der ikke skal hænge 

grene ud over fliserne. 

  

Vi ser gerne arealets 

beplantning bevaret og passet. 

Der er et rigt dyreliv i 

beplantningen – og faktisk har 

der også i skiftende perioder 

afhængig af 

beboersammensætningen og 

dermed børnenes alder været 

et rigt børneliv. Ungerne har 

haft hule; nogle gange slæbt 

rigeligt med skrammel derud 

H102 
 

X 

Tilbud fra WJ: hegn om 

nord, vest og sydside på et 

metalnet ca. 1 m. fra væg. 

Klematis eller lignende der 

bliver både tæt og 

dækker/skygger skuret.                                 

 

Få bud på fliserne.                               

Hjørnet ved H102: læg den 

manglende række fliser. 

 

Kan området beskæres i 

højden?  
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men oftest ryddet det op igen, 

når vi har bedt om det. Sidste 

år blev der på 

grundejerforeningens initiativ 

taget en bid af buskadset ud 

mod Tværstien, men set herfra 

har det ikke givet mere værdi til 

området hverken for os, 

børnene eller dyrene. 

  

Vi har selv for år tilbage haft 

kontakt med Agendacenteret 

mhp. ideer til arealets pleje og 

pasning, fordi træer og buske 

efterhånden skygger for meget i 

vores have. Der er mange 

dejlige træer og buske, men de 

kræver alle forskellige former 

for udtynding og beskæring. 

Nogle skal topbeskæres; nogle 

skal beskæres ved 

rodskuddene, og alle skal de 

plejes nu, for at være både 

foreningen og os til glæde. Vi 

har ikke villet øve ”selvtægt” på 

området, men giver gerne en 

hånd med. 

  

Vi håber derfor, at I vil inddrage 

os i dialogen om arealets 

beskæring. Det kunne f.eks. 

være, at vi påtog os klipning 

mod stien, når det er påkrævet, 

mens anlægsgartneren tog en 

årlig fornuftig men begrænset 

beskæring af træer og buske i 

beplantningen efter en 

nærmere plejeplan. På den 

måde kan sol til os, krat til børn 

og dyr, samt tilgængelighed på 

stien for beboerne tilgodeses. 

 

Fjerne de første 2 - 3 meter 

af vildnisset totalt med jord 

og rødder og plante græs. 

H116 
2 fliser, der smuldrer og 2 fliser, 

der er revnet. 
H116 

  
OK 
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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, Humlehusene 

122 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. 

H122 x 
 

Med i et flisetilbud 

H126 
Adskillige knækkede fliser foran 

H124 - 126. 
H126 x 

 
Med i et flisetilbud 

Degnehusene 

D18 

D18 melder om 8 knækkede 

fliser på fortovet udfor gavlen, 

samt en på stien udfor 

indgangen  

 

D18 x 
 

Der skal beskæres generelt 

på volden fx poplen  eller 

andet der skygger på 

sydsiden af haverne. 

D31 

få udskiftet fliser ud for D31,der 

er flere med hul i og de ligger 

også skævt. 

D31 x 
 

OK med i tilbud 

D29 

Lille grønt areal med vildt 

voksende blandingsbuske 

ud foran D29, men hele vores 

række er generet! 

 

Hele sommeren er der ikke 

gjort noget ved vores lille fælles 

areal, og vores børn er i 

konstant fare for at blive kørt 

ned af alle de cyklister der 

drøner igennem fra 

Bispehusene. De kan nemlig 

ikke se igennem de 2 m høje 

buske og vores eget hus bliver 

helt usynligt fra P-pladsen. 

Måske en af grundene til de 2 

indbrud vi har haft! 

 

Så vi håber at I vil fjerne hele 

den U formet multihøje 

beplantning og sætte et lille lavt 

hegn op i i stedet som 

indramning af græsset. 

D29 
 

x Der ryddes op 
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Halvdelen af buskene vokser 1-

1,5 m om året, så billigere at 

sætte græshegn op! 

D26 
Uægte kirsebærtræ fældes og 

erstattes med ægte 
   

OK med ægte 

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. 

D34 x 

 

Fliser med i tilbud.                      

Tale med Ole H om det 

skab hvor en umotiveret 

ledning rager op over 

jorden. Bestyrelsen vil have 

fjernet de gamle 

antenneforstærkerskabe. 

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. 

D36 
 

x 

Tale med AWJ om 

kirsebærtræer, kan de 

beskæres ellers bliver de 

som de er.                        

Bevoksning ved gavl 

skæres ned til 1 meter. Og 

der ryddes en gang/sti ved 

gavlen så man kan komme 

til gavlen. 

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. 

D40 
  

Der tages en generel debat 

om egetræerne i 

bestyrelsen og på 

generalforsamlingen.                

 

Fliser OK 
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D48 
Syren ved husgavl fjernes så 

henvisningsskilt bliver synligt 
   

OK bestyrelsens beslutning 

D60 

Træbeskæring: 

Træbeskæring af egetræ på 

parkeringspladsen ud for D62.  

Træets løv hindrer lyset i 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. 

  

Fliser: 

Jeg har 8 fliser i fortorvet som 

efter vinteren har forskubbet sig 

med væsentlig højdeforskel til 

følge. 

 

x x 

Der tages en generel debat 

om egetræerne i 

bestyrelsen og på 

generalforsamlingen.                

 

Fliser OK 

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? 

D78 
  

Flise med i tilbud.  Træer i 

lunden med i plan for 

lunden. 

D 60 

Jeg bor i et enderækkehus hvor 

et kirsebærtræs grene når ind 

over min karnap og sviner min 

tagdækning, samt et andet træ 

hvor der er en gren som har 

vokset sig lang som går ind 

over mit tag på huset. Af 

hensyn til at det kan ødelægge 

mit tag ønsker jeg dem 

beskåret. 

D60 
  

OK 
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D 78 

Vi er enige i D 78’s 

betragtninger og har i en 

tidligere indmelding bedt 

bestyrelsen om at tænke i en 

plan for fældning af de høje 

træer i Lunden og genplantning 

af nye. For os handler det om 

træerne på volden ud mod 

Tværstien, men det er en 

generel problematik. Det koster 

hjerteblod at fælde store træer, 

og derfor skal der være en plan 

for nyplantning og for, hvad der 

er smukt og holdbart for 

bebyggelsen – herunder 

hvordan parcellerne sikres sol. 

   

En serviceoplysning 

Vi har for lang tid siden 

kommunikeret med formanden 

om en stribe fliser for gavlen af 

vores hus (H102), som har 

været taget op af TDC - eller 

hvem ved vi - i forbindelse med 

noget kabellægning, og aldrig 

blevet lagt igen. Hvad gør vi 

ved det? Folk bliver sure over 

vildtvoksning, men vi synes 

ikke, at vi skal have et bed at 

passe ved husgavlen bare fordi 

fliserne ikke er genetableret. 

H102 
 

X 
Træer i lunden med i plan 

for lunden. 

Præstehusene 

P6 

Flisestien mellem P6 og P8 

trænger til en grundig 

opretning. 

Der er stor afstand mellem 

fliserækkerne, og nogle fliser er 

løftet af rødder. 

P6 x 
 

I første omgang tager vi 4 - 

5 farlige fliser på 

gangarealet fra P-plads til 

Stensmosevej der ligger 

meget skævt og skal rettes. 

P8 

Præstehusene 8 flere fliser, 

som er helt krakeleret med 

store huller i - nærmest til fare 

for især gangbesværede. Vi 

håber, at I vil kigge på det, når I 

alligevel skal se på stien 

mellem P6 og P8. 

I øvrigt vil jeg lige oplyse, at de 

store træer i vores have bliver 

fældet i begyndelsen af 

november, således at generne 

fra rødderne fra vores træer 

forsvinder. Hækken bliver 

ligeledes udskiftet. 

P8 X 
 

I første omgang tager vi 4 - 

5 farlige fliser på 

gangarealet fra P-plads til 

Stensmosevej der ligger 

meget skævt og skal rettes. 

 

Fliser med hul med i tilbud. 
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P18 

8 - 10 fliser foran indgangen til 

P18. Fliserne er beskadiget 

således at der ofte ligger vand i 

dem (is om vinteren). 

P18 
 

x OK med i tilbud 

P24 

Gartner har afskåret grene og 

smidt dem i buske ud mod 

Herstedøstervej ønskes fjernet 

P 24 
 

x 
Tale med AWJ. Grene 

fjernes. 

P26 og 28 

Træer v. 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. 

Liselotte 

Rølling 
  

Fliser med i tilbud, men vi 

vil have kontakt til 

forsikringsselskabet for 

erstatning efter branden. 

 

Separat tilbud/regning fra 

AWJ. 

 

Beplantningen mod 

Herstedøstervej skal tjekkes 

med kommunen for 

ejerskab. 

P36 

 
Bestyrelsen 

  

To hullede fliser skiftes og 

med i tilbud. 

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. 

P38 
 

x 

Kirsebærtræ gået ud og 

fjernes nyt plantes 

 

Tale med AWJ om 

beskæring af træ 

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, 

hvad der bevirker, at græsset 

breder sig ind over fliserne. 

Derudover er der mange 

revnede fliser og mange med 

forvitrede overflader. 

P67 x 
 

Med i tilbud. 

P75 

Jeg vil rigtig gerne have rettet 

fliserne op foran indgangen. 

Her samler der sig meget vand, 

efter man skiftede hovedhanen. 

P75 
 

x Fliser med i tilbud.  
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P86 

Beskæres MEGET KRAFTIGT  

eller helst FJERNES HELT ,  

HASSELTRÆERNE  foran 

vores indgang til Præstehusene 

86 ,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 

Herstedøster vej da de jo 

nærmest er træer. 

Håber i vil se positivt på dette 

ønske når i skal bestemme de 

arbejder der skal udføres. 

P86 
 

x 
Hasseltræer væk, rødder 

væk og der plantes græs. 

P89 

Vi ønsker rønnebærbusk? ud 

for tilbygning beskåret og hyld 

fjernet som gror inde i busken. 

P89 
 

x 
Fjernes skæres helt ned så 

der bliver oversigt. 

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) 

P100 
 

x Beskæres kraftigt. 

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 

P101 x x 

Pæretræ står umotiveret og 

fjernes helt. 

Grantræ bliver da det ikke 

udgør gener da der i haven 

allerede er kæmpestore 

træer i det hjørne. 

Fliser med i tilbud. 
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P108 

To rønnebærtræer - det 

TÆTTEST på min baghave -  

nr. 108 - fældet. Der er 2 

rønnebærtræer mellem P 108 

og P126. Et må være nok. 

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. 

P108 
 

x 
Det ene rønnebærtræ 

fjernes. 

P110 

Flotte japanske kirsebærtræer 

ved vores have gået ud. Og et 

tredje ser lidende ud. 

  

Vi vil gerne have plantet 2-3 

nye træer hvis det er muligt. 

P110 
 

x 
Kirsebærtræ væk og nye 

plantes. 

 

 

 

Fra et ”tilfreds” medlem!!! 

Ah - Ah - Tilfreds og tilfreds kære Redaktør - så vidt jeg husker skrev jeg SIDDENDE ( om 
bestyrelsen) med stort, og det var der bestemt en grund til. 
 
Jeg tror at mange tvister beboerne imellem, kunne vi ha ` været foruden hvis bestyrelsen 
var mere synlig (gik en tur) i bebyggelsen. 
 
Nu står vi ved indgangen af November, og der holder stadig Biler på vore stamveje, man 
bruger stadig carportene til andre ting end bilen, der holder stadig en trailer hist og her på 
p-pladserne. 
 
Måske læser folk slet ikke bladet?? 
 
men ellers kære Redaktør er jeg ganske tilfreds. 
 
Bjarne - D 97 
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Tøjvask står for ca. 16 % af en almindelig husholdnings strømforbrug. Man kan mere end 
halvere forbruget ved at bruge nogle af de gode gamle spareråd og ved at sænke 
temperaturen, når man vasker det almindelige tøj.  
 
De gode gamle spareråd er evigt aktuelle:  

- fyld maskinen op, så der lige kan være plads til en knyttet 
hånd foroven  

- vask kun tøjet, hvis det er snavset  
- undlad forvask så længe tøjet bare er almindeligt snavset 

 
Og så det nye…. nu kan tøjet blive rent ved bare 20oC og 30oC – 
hvis man altså bruger de såkaldte koldtvandsvaskepulvere. De fås i 
de fleste supermarkeder – også i Albertslund. Vaskepulveret er tilsat enzymer, der virker 
mest effektivt ved 20 - 30 grader og som fjerner al snavs. 
 
Der er imidlertid flere forhold, man skal være opmærksom på:  

- Hvis man lider af allergi overfor husstøvmider, skal sengetøj vaskes ved 60oC.  
- Hvis der er sygdom i familien, forårsaget af bakterier, eller hvis et familiemedlem 

har lus, skal man ligeledes vaske sit tøj ved 60oC. 
- Brug det ”rigtige” vaskepulver. Til 60oC skal du bruge et vaskepulver egnet hertil. Til 

20oC - 30oC skal du bruge koldvandsvaskepulver og det er ikke effektivt ved højere 
temperaturer end 30oC. Til vask af uld og silke skal du bruge vaskepulver beregnet 
hertil.  

- Når man vælger koldvandsvask på sin maskine skal man ikke vælge uld / silke-
programmerne, men normalvask og så 30oC.  

 
Gør du sådan, når du vasker dit tøj, sparer du mere end halvdelen af elforbruget til 
tøjvask.  
 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

  

Så gør vi sådan, når vi 

vasker vor’ tøj… 

http://www.agendacenter.dk/
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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 46 
16. – 17. november 

Pap og metal 
Restaffald 
Haveaffald 

Uge 47 
23. – 24. november 

Storskrald 
(Degne- og 
Præstehusene) 
Restaffald 
Papir og glas 

Uge 48 
30. november 
 – 1. december 

Storskrald 
(Humlehusene) 
Restaffald 

Uge 49 
8. – 9. december 

Restaffald 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 3. december. 
(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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Fremlysning 
 
Halskæde fundet i Røde Vejrmølle Parken lørdag 
den 30.10. 
 
Kan afhentes mod detaljeret beskrivelse af form 
og materiale. 
 
Henvendelse til: Carsten, P 102 
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Julecafe til støtte for zambiske skolebørn 

Salg af bl.a.: 
 

Kaffe og kage 
 

Forklæder til voksne og børn, tasker i afrikanske stoffer. 
Kurve, perledyr diverse håndarbejde medbragt fra Zambia, Malawi, Indien og Qatar 

Smykker, halskæder af natursten 
 

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

 
Juledekorationer og julepynt 

 

Fredag den 3. december 2010 fra kl. 14.00 til kl. 17.30 
 

Lørdag den 11. december 2010 fra kl. 14.00 til kl. 18.00 
Humlehusene 58 i Albertslund 

 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til nedenstående skoleprojekt: 

 
Ingrid Sakwanda skriver i december 2009: 
”Vi i Värnamo Freds och Skiledomsforening har sponsoreret skolebørn siden 1997. vi har 
for tiden ca. 120 skoleelever i primær og sekundærskolen op til 12. klasse plus 6 unge 
som er i erhvervsuddannelse, og 3 som går på universitetet. I juli 2009 afsluttede en ung 
mand uddannelse til socialrådgiver. Alt finansieres gennem donationer, fundraising og 
loppemarkeder. De seneste år har vi fået hjælp af Rotary i Ängelholm i Sverige, som 
betaler for 20 skolebørn og desuden giver bidrag til erhvervsuddannelser. 
Fra og med 2009 har vi fået god hjælp af Sievert Larsson Foundation (Sverige), som 
betaler for 50 skolebørn, en sum til erhvervsuddannelse etc. og løn til ansat til at hjælpe 
børnene, herunder at gå på hjemmebesøg. 
De fleste af børnene er forældreløse og bor hos slægtninge. Målet er at holde børnene 
væk fra gaderne, og at de skal blive selvforsørgende. 
I 2007 startede Birgit Henriksen med salg af kurve, tasker, perledyr, andre ting fra Zambia 
samt håndstrikkede vanter og sutsko for at støtte projektet. Hun holder et velbesøgt 
julemarked hvert år og åbner butikken efter aftaler.” 

 
Venlig hilsen 

 
Klara Lindeloff og Birgit Henriksen 

Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 
P.S. Jeg har i foråret været i Malawi og Zambia, hvor jeg besøgte skoleprojektet og 
var med hjemme hos nogle af børnene. En billedserie på DVD vises til julemarkedet. 
 
PPS Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 
 

 

http://www.h58.dk/
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 Vestegnens Vinduer A/S 

 v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 

Røde Vejrmølle Park 

Priseksempler: 
Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags termo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

 Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

 Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

 Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 

 Fast tid og fast pris 

 Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 
 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

 Forsikringsskader af enhver art 

 Skillevægge og lofter 

 Alle typer skure og overdækninger 
 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 

Vi er medlem af byg garanti ordningen 

 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 

40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 

 

 
 

http://www.vestegnensvinduer.dk/
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  
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