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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  
mandag den 2. MAJ kl. 19.30 

 
 
 

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 
 

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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BREDBÅNDSNETTET 
 
Da bestyrelsen forrige foreningsår underskrev en ny servicekontrakt med ComX, forsøgte vi 
at få indarbejdet dækning for al hardware som en del af servicekontrakten. Det viste sig at 
blive ganske bekosteligt for medlemmerne, hvorfor bestyrelsen valgte, at foreningen skulle 
være selvforsikrende via foreningens hensættelser til større udgifter. Dette omfatter også 
renovering eller udskiftning af calistoboksen, der er det yderste punkt på vores bredbåndsnet 
og placeret hos hvert enkelt medlem. 
 
Vi har til nu udskiftet fem calistobokse hos medlemmer, hvor ComX har vurderet, at det er 
calistoboksen der enten skulle renoveres eller helt udskiftes. Betaling for ’renoveringen’ 
er dækket af foreningen via selvforsikringen, og dette vil også ske for andre medlemmer, hvis 
de skulle få problemer med calistoboksen, der ikke er selvforskyldte fx ved mislighold eller 
skader påført ’indefra’. 
 

SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen den sidste weekend i april. 
Bestyrelsen har valgt at lægge denne fællesopgave, når kommunen holder sin traditionelle 
Grøn lørdag, hvilket gør det muligt, at få afhentet hvad der samles sammen under en 
forhåbentlig hyggelig dag med naboer på P-pladsen. 
 
Der er bestilt levering af sand til sandkasserne som sidste år, da bestyrelsen ikke har fået 
nogen ændringsønsker.  Sandet bliver leveret før ovennævnte weekend. 
Har I brug for sand kan I derfor bare starte med at tømme sandkassen  

 
ENERGIPROJEKTET 
 
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på en artikel uge 13 d. 29. marts i Albertslund  
Posten om en ejerbolig i Røde Vejrmølle Park, der skal energirenoveres i forbindelse med 
kommunens energiprojekt. 
 
Bestyrelsen har haft forhandlinger med forvaltningen om ændring af lokalplanen for at kunne 
tilgodese det oprindelige projekt helt specielt projektets større tagudhæng. Dette har 
desværre ikke ført til noget, så oplægget fra forvaltningen er nu at projektet gennemføres 
uden dette større tagudhæng. 
Bestyrelsen har dette punkt til drøftelse på førstkommende møde og vil derefter give 
forvaltningen sit svar. 
 
Inden projektet sættes i gang skal det gennem kommunalbestyrelsen og der skal, hvis det for 
accept i kommunalbestyrelsen, gennemføres en ’nabohøring’. 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til d. 24. maj. Den afholdes som sædvanlig 
på Herstedøster skole i den store sal. 
 

FORSEGLING AF ASFALTREVNER 

Bestyrelsen har bedt Skanska igangsætte arbejde med en ny forsegling af revner i vores 

asfalt efter vinterens ’voldsomme’ bevægelser. Skanska er måske allerede begyndt, når I 

læser dette, ellers sker det kort efter. 
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Nyt fra Brugergruppen – april 2011 
 

* Mange har svært ved at betale for det højere varmeforbrug i 2010 

* Vinterplan for afhentning af affald 

* Nyt stort vandsamarbejde måske på vej 

* Agenda Centeret  

* Brugergruppens Årsberetning 

 

Mange har svært ved at betale for det højere varmeforbrug i 2010 

2010 var et rigtig koldt år. Så mange har fået en ekstraordinær høj regning sammen 

med årsopgørelsen. Kniber det med at betale den i et hug, kan man henvende sig til 

varmeværket for at få en afdragsordning. 

 

Vinterplan for afhentning af affald 

Vinterens megen sne gjorde det meget vanskeligt for skraldefolkene at hente affald. Der 

var ikke ryddet alle steder, og det var glat, så flere skraldefolk faldt og kom til skade. Det 

dur naturligvis ikke. Derfor har Brugergruppen nu nedsat et udvalg, der sammen med 

Forvaltningen skal se på, hvad vi gør, når der ligger meget sne. Skal skraldefolkene 

have pigsko? I hvilke områder er der særlige problemer? Hvilke fraktioner skal afhentes 

og hvilke kan vente? Skal der opstilles containere på strategiske punkter, hvor folk kan 

bringe deres affald til? Hvordan informerer vi om ændringer i indsamlingen? 

Udvalget skal naturligvis være klar med en plan inden næste vinter. 

 

Nyt stort vandsamarbejde måske på vej 

Efter at Folketinget har besluttet at kommunernes vandsektor skal udskilles i 

selvstændige aktieselskaber, findes der nu rundt om i landet mange små ”Vand A/S’er”. 

Alene i Albertslund er der 4. Det er måske ikke det mest hensigtsmæssige, så derfor går 

snakken blandt de sjællandske vandselskaber om at slå sig sammen til et stort selskab. 

Umiddelbart synes det hensigtsmæssigt, ikke kun af administrative grunde, men også af 

hensyn til varetagelsen af vores fælles interesse i at beskytte grundvandet. 

 

Agenda Centeret 

Agenda Centeret har fremlagt sin årsberetning for 2010. Brugergruppen har godkendt 

den og indstillet til Kommunalbestyrelsen, at Agenda Centeret også i 2011 får sit 

normale tilskud. Beretningen kan ses på www.agendacenter.dk 

 

Brugergruppens Årsberetning 

Brugergruppens egen Årsberetning er ligeledes kommet og den kan læses på 

kommunens hjemmeside www.albertslund.dk 

 

Med venlig hilsen  

Brugergruppens arbejdsgruppe 

  

http://www.agendacenter.dk/
http://www.albertslund.dk/
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EFTERLYSNING. 

Der skulle vel ikke være nogen i vores bebyggelse, der er ved at smide et tv ud som virker. 
 
For vi har i vores bebyggelse i Humlehusene nogle plejeboliger. Der er for nylig oprettet en 
bolig for akut tilflytning, hvis der skulle blive brug for dette. Denne bolig er møbleret, men 
mangler et tv. 
Dette er et helt nyt tiltag for denne ene bolig. 
 
Men der er desværre ikke et fjernsyn i denne bolig. 
Hvis der er én som er ved at skifte til fladskærm, og vil hjælpe. 
 
Så ring til Finni D 79 
På tlf. 43 63 06 45 

Mobil  50 56 85 16 
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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 14 
5. - 6. April: 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 15 
12. - 13. April: 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 16 
19. - 20. April: 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 17 
26. - 27. April: 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 18 
3. – 4. Maj: 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 19 
10. – 11. Maj 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 1. APRIL. Bestilling senest onsdag før afhentning på: 
kundeservice@vestfor.dk eller på 80 20 80 30. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver 
afhentningsdagen 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, mindre akkumulatorer, spraydåser, trykflasker, sparepærer, 
lysstofrør, malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, 
algefjerner, ukrudts-, insekt- og svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, 
olie, oliefiltre, kunstgødning, småt elektronik, medicinrester. Vær med til at spare 
naturen for disse farlige og skadelige midler. 
Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. 
Lån en miljøboks hos kommunen. 

Plastemballage: Plastemballage skal afleveres på en kommunal genbrugsstation. Det 
kan ikke stilles ud til storskrald. 

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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Sommerfest 
 

 

              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NU er det tid, hvor I skal forberede Jer på årets 
sommerfest i Lunden. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen ved den 18. juni 
 

Ryd op i børnenes legetøj 
 

så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 
  

Lørdag den  

18. juni 2011 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Indbydelse til RVPM’s medlemmer 

 
 
De higer og søger 
i klubbens ældgamle bøger, 
ikke om muskler og andre skader, 
men efter noget, der kan gøre os glader´, 
de leder efter noget bestemt, 
der kan føre til en st ørre event. 
De er igennem referater og love, 

turneringer, ture i de vestvoldske skove, 
pludselig sort på hvidt, det står, 
til august bliver vi 30 år – 
yes, endelig noget , der tænder, 
en anledning for os kære venner, 
til at spise, drikke og feste, 
og det skal man ikke fornægte. 
På med dresset og den røde fez, 

Det varer ikke længe, før vi ses. 
 Huspoeten 
 
 
 
Vi skal ses til RVPM’s 30 års jubilæumsfest 

 
Lørdag den 20. august kl. 18.00 

Mødested ved Væremøllen 
Hjemkomst til Væremøllen 

Søndag den 21. august kl. 01.00 
 

Egenbetaling 100,00 kr.  
 

Tilmelding på nedenstående slip senest den 1. maj 2011 

 
 

 
Tilmelding antal voksne ___ 

 
Navn(e): _______________________________________________________ 

 
Adresse:________________________________________________________ 

 
Slip afleveres samtidig med betaling til Hugo Pedersen Degnehusene 76 
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Fiskepindens rejse 
 

 

Den mad, vi spiser, har været ude på en 
kortere, men alt for ofte også længere rejse, 
inden den når vores spisebord.  
 
Tag f.eks. her med på Fiskepindens 
forunderlige rejse ”jorden rundt på 81 dage”. 
 
En Fiskepinds rejse er lang. Den går fra 
Norden og til Kina og tilbage igen.  
 

Den torsk, der bruges i en Fiskepind, fanges i de nordiske farvande. Herfra 
sejles den til Rotterdam. Her omlastes den og sejles videre til Quingdao i Kina, 
hvor den skal renses og fileteres. Sejlturen tager 35 dage, og fabrikken ligger et 
stykke inde i Kina, så for at nå frem, må den køre med lastbil i 5 timer. 
 
Når torsken så er blevet renset og fileteret, skal den tilbage til Quingdao havn, 
hvor den lastes på et fryseskib, der i de næste 35 dage sejler turen tilbage til 
Rotterdam. 
 
Fra Rotterdam kører torsken med lastbil til fiskefabrikken i Boulogne i Frankrig, 
hvor den endelig bliver lavet til rigtige fiskepinde. De færdige Fiskepinde bliver 
nu lastet på nye lastbiler og køres til København, og videre ud i vores 
supermarkeder, hvorfra vi køber dem og bringer dem det sidste smut hjem til 
køkkenet. 
 
I alt når Fiskepinden at være undervejs i 81 dage og at tilbagelægge 45.000 km! 
 
En Fiskepinds rejse er lang og forunderlig - men desværre ikke unik. En alt for 
stor del af vores energiforbrug og CO2 udledning går til transport af den mad og 
de varer vi køber og bruger…. 
 
Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
”Miljøet på dagsordenen” 
 
 
Du kan linke til en lille tegnefilm, om fiskepindes rejse på www.agendacenter.dk 
  

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 
 
 
 
 
 

Årets planlagte aktiviteter i motionistklubben 

Lørdag 18.6.2011 14.00 Sommerfest Lunden 

Lørdag 20.8.2011 18.00 Årsfest Lunden 

 

 
 

Planlægningsmøder til sommerfest 
(30 års jubilæum) 

Torsdag 28. april Væremøllen Kl. 20.00 

Onsdag 18. maj Væremøllen Kl. 20.00 

Søndag 15. juni Væremøllen Kl. 12,00 
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Albertslund’s bedste 

mæglerteam! 
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Fordi det ikke er lige meget,  

hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 
Bytorvet 31, 2620 Albertslund 

Tlf.: 43 64 20 00 email: 256@edc.dk 


