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(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

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: 26 82 02 25 
E-Mail: 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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GENNEMGÅEDE BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER. 
 
Nedenfor er gengivet bestyrelsens vurdering af de ønsker der er modtaget til årets 
beskæringer, fældninger, nyplantning (skema 1) og flisearbejde (skema 2). 
 
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 iblandt 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 den 15. nov. 2010. 
 
 

Nr: Beskæring Bestyrelsens holdning: 

DEGNEHUSENE 

D26 

Krat foran D26 beskæres så det ser pænt ud. 
Japanske kirsebærtræer beskæres så de ikke rammer 
gavlen. Der fjernes et kirsebærtræ ud for haven og 
genplantes et nyt  

OK 

D51 

I beplantningen foran D 51 står et højt, selvplantet akacietræ 
(de spreder sig hurtigt) samt flere syge, visne træer. Fældning 
ønskes.   
Beplantningen på volden bag D 49 og 51 er nu ude af kontrol 
og ønskes meget nedskåret samt udtyndet. 

Akacie er fjernet af nogle mænd? Måske 
gartneren? Paradisæbletræet skal 
fjernes. Ser sygt ud.                                                        
Beplantningen på vold bag D49-51 
skæres meget ned. OK 

D55 

Jeg vil gerne foreslå beskæring af træerne ud for D103-D105 
på vores parkeringsplads. 
De hænger så lavt og langt ud, at de efterhånden optager en 
stor del af p-pladsen 

OK, krat skæres ind og ned, 
nedhængende grene fjernes. 

D59 

Alle træer på langs ad husmur og hæk (ud mod cykelsti) 
især op ad husmur, da grene er oppe ved taget. 
- det STORE vildt voksende buskads af træer/planter for 
enden af have, hæk får ikke meget sol, men det gør vi heller 
ikke inde i haven. 

OK, krat langs husgavl fjernes og der 
sås græs. Buske/krat langs haven 
fjernes. Kun tjørnetræ bevares. 

D61 
Jeg ønsker at få fældet et kirsebær træ. Det yderste ud for 
min have, da det er gået ud. Det er nærmest ud fra hjørnet af 
min have Degnehusene 61. 

OK, fjernes og erstattes. 

D65 
Buske langs mur fjernes og der sås græs. Grene der rammer 
husgavl fjernes 

OK, Buske langs mur fjernes og der sås 
græs. Grene der rammer husgavl 
fjernes. Buskads ved haveenden 
fjernes. 

D69 

Ud for D69 er træet så stort at stibelysningen er ret 
begrænset, især foran D69, hvor jeg bor. Ønsket om at få 
mulighed for lidt mere (sikkerheds-) lys. 
Og så ville det være rart at få 'vores eget' træ ud for D69 
stærkt beskåret, så vi ikke skal gå hver dag og fjerne alle 
bladene fra fortov, men især fra taget på 'skuret'. 

Mirabel og hyld fjernes ved lampe og 
kraftig beskæring af træ. 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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Nr: Beskæring Bestyrelsens holdning: 

D87 

Ud for gavlen ved D87 (ud mod cykelstien) ønskes det store 
træ, der står ved tilbygningen, fældet (IKKE birketræet ved 
terrassen). Ligeledes ønskes beplantningen op ad gavlen 
fjernet. På græsplænen ud for indgangen til D 87 er der et 
fuldstændigt tilgroet bed, som ønskes sløjfet og sået græs i 
stedet for. 
  
Ved parkeringspladsen står en række japanske 
kirsebærtræer, hvor det sidste i rækken (længst op mod D81), 
desværre er gået ud. 

OK, udgået træ fjernes (ikke birketræet), 
Krat langs husgavl fjernes og der sås 
græs. Bed foran indgang fjernes, se 
D65.  Japansk Kirsebærtræ der er gået 
ud (P-plads ved D81) fjernes og 
erstattes. 

 

HUMLEHUSENE 
 

H02 Flisegang ud til trappe skæres 20 - 30 cm ind for fri passage. OK 

H10 Skævt rønnebærtræ fjernes OK 

H10 Grene over carporte der slår mod taget fjernes OK 

H10 

H10 står et kæmpetræ med meget stor krone. Rødderne 
løfter fliser og skygger, det bliver fugtigt på min side af 
hækken. Træet blomster næsten 1 uge i foråret, det ser 
smukt ud, men resten af året er det til gene. Fjern det 
venligst, så jeg kan få sol i forhaven længst muligt om dagen. 

OK, nyt plantes i nærheden ved p-plads 

H94 
Vi har et stort buskads, der vokser ind i vores hæk og dermed 
tager meget lys, næring og plads fra den. Jeg vil gerne have 
buskadset fjernet og sået græs i stedet. 

OK 

H96 

Ud for gavlen et helt rødt fyrretræ, som er gået ud og som 
skal fjernes. Genplantes med lav passende beplantning. 
 
Derudover har vi en række birketræer ud for gavlen. Det 
største vil vi gerne have fældet, da det er for tæt på huset. 
Gerne genplantning med lavere vækster. 
 
De tre ved gåstien ud mod Snebærstien bør tyndes til et 
birketræ efter vores vurdering. 

Delvist, dødt træ og busk væk og ét 
birketræ ved flisegang 

H112 

Træerne på parkeringspladsen, i midten af fællesparkeringen 
startende H76-H112, men til stor irritation at man dagligt får 
sin bil overstænket med fuglelort og nedfaldne kastanjer når 
man holder på den side der ikke er overdækket. Hvad kan der 
gøres ved det, udover at få etableret overdækning? 

Beskytte bilen med overdækning enten 
en ’blød’ eller en carport. 
Det er mod bestyrelsens holdning at 
fælde alle egetræer på P-pladserne.  

H116 

Fortovet foran H116 er der 6 fliser, der er beskadiget.   
Bevoksningen på stien langs haverne til H112–118 trænger til 
kraftig beskæring. 
Smukkere ville det blive, hvis man kunne fælde alt 
nuværende krat og sætte hvid- og rødtjørn langs stien i 
stedet. Sådan har det været tidligere. 

Aftale en beskæringsplan med WJ, 
fælde udgåede træer. 

H120 

På skrænten til den offentlige cykelsti ud for H120 er der et 
udgået træ, som rager op over den øvrige beplantning. Det 
skæmmer og skygger. Derfor ønsker jeg det fjernet. På 
skrænten er der megen vildtvoksende og selvsået vækst af 
kirsebær, brombær m.m., der også trænger til beskæring og 
udtynding. 

Aftale en beskæringsplan med WJ, 
fælde udgået træer. 
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Nr: Beskæring Bestyrelsens holdning: 

H18 

2 rosenbuske ved H18’s endegavl og ved H18’s hæk 
beskæres kraftigt. 
Busk ved foden af grantræ ved H18’s gavl fjernes helt. 
Selvsået kirsebærtræ i rosenbusk fældes. 

OK busk fjernes og sås græs. Kirsebær 
fjernes 

H34 
Æbletræet ved gavlen ud for H32 skygger for aftensolen - 
fældes eller beskæres kraftigt både i siderne og i toppen 

Æbletræet vurderes over sommer i 
forhold til andre høje træer 

H68 
Beskære træet der står ved vor gavl, da grenene slår mod 
huset når det blæser. 

OK, samt beskære grene på 
Carporttaget. 

PRÆSTEHUSENE 

P 89 
Fjerne hyld- og akacieskud helt som vokser i buske ud for 
anneks P89. Eller fjerne buske helt. Fjerne udgået træ på 
skrænt ved cykelsti ud for P 113 

OK, Buske ved gavl fjernes og erstattes 
med græs. Buskads ved baghaver 
beskæres og hyld fjernes. 

P100  

Pilene ud for havesiden P100 ønskes igen i år beskåret 
(hvorfor ikke fjerne dem helt; evt erstatte dem med noget 
stedsegrønt. Kunne måske være billigere på længere sigt) 
Hylden ud for indgang P100 gror igen op i lampen og 
hæmmer lyset. Ønskes fjernet. 
  

OK, pilekrattet fjernes og erstattes af 
græs, hyld i krat fjernes og der renses 
op.  

P115 Jordbunke på P-plads fjernes OK 

P22 Hjørnet ved trafiklyset bør skæres ned så der bliver udsyn OK 

P24 
Høje træer foran P22-P24. Skygger. Ønskes fjernet. Udgåede 
træer ønskes fjernet. Kirsebærtræ ved P38 har døde grene 
og skal beskæres. 

OK, plan for P24-28 aftales med WJ. 
Døde træer fjernes. Buske ryddes ind til 
vold og græs sås. 

P28 

Små træer der er gået ud fra Stensmosevej op ad 
Herstedøstervej ved P22-36 ønskes fjernet.  Høje træer 
skygger ud for P28. Oprydning ud for haver P26-28. Bl.a. et 
æbletræ ønskes fjernet. Træer generelt for høje.   
Kirsebærtræ ud for P24 har en stor vissen gren der skal 
fjernes. Mirabelletræ på p-pladsen ønskes fjernet. Træer på 
P-pladsen er generelt alle for høje. 

OK, plan for P24-28 aftales med WJ. 
Døde træer fjernes. Buske ryddes ind til 
vold og græs sås. Japansk kirsebærtræ 
ved P38 beskæres. 

P52 

Vi vil gerne have beskåret det sidste træ på græsset ved P13 
( 2. bump) lige ud for stien ind langs P13. Der ønskes 
beskæring i toppen og i siden. Det er for at få lidt mere 
aftensol over til vores række. Så forsøger vi selv atter en 
gang at få kommunen til at fælde eller beskære 
Kastanjetræerne, selvom de synes bedøvende ligeglade, når 
man henvender sig til dem, men man kan jo håbe! 

OK, Paradis-æbletræ står umotiveret i 
forhold til kastanjetræer og skal fjernes. 

P57 
Bænk, der står på fællesarealet ud for Præstehusene 81. Vi 
ønsker bænken fjernet, fordi den er rådden og grim at se på, 
og ingen sidder på den. 

 OK og såning af græs 

P70 

Ud for P70 ligger der meget vand på parkeringspladsen når 
det har regnet. Hvis vi på et tidspunkt skal have nogen til at 
lave asfaltarbejde, må de meget gerne lægge lidt på foran 
vores hus  

Andet 
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Nr: Beskæring Bestyrelsens holdning: 

P92 

I fællesarealet ud for P92-P96 har vi et par velvoksne "skove" 
af træer og vildtvoksende krat. Beskæres kraftigt, udtynding, 
renovering. Fældning af akacietræ ud for P92, som truer med 
at komme i nærkontakt med vores plankeværk/udhus. Ud for 
P96 er der meget høje kanter på nogle af fliserne, som flere 
har været ved eller er snublet over. At fliserne ligger ujævnt 
skyldes formentlig det enorme rodnet fra birketræerne i 
fællesareal ud for P96. Vore primære ønsker til beskæringer 
og renovering er: 
 
1. Fældning af akacietræet lige ud for P92 (truer vores hus), 
og fællesarealet vurderes for "sikkerhed" i forbindelse med 
storme, da flere af dem jo allerede er trimlet omkuld på vores 
fællesarealer i de seneste vintre 
2. En generel udtynding og tilretning af buske og krat ud for 
P92-P96. Mange grene hænger, især i regnvejr, ud over 
vores fælles fortov, og vi har selv været ude med "klipperen" 
flere gange i sommerens løb for at undgå at få grene i øjnene 
og kappet hårtoppen 

OK, området ryddes kraftigt op. 

P94 

Fældet nogle af de birketræer der står foran P94-96. Det er 
en plage nu de er blevet så høje at bo her. De fælder ca. 6-7 
måneder om året og vi har de brune blomster i badeværelse 
og gård konstant samt i tagrenden på skuret og nu er det 
bladene vi er belemret med. Det gør det ikke bedre at P96 har 
2 stk. 10 meter høje birketræer i haven, men da man 
åbenbart ikke kan bestemme at de skal fældes så vi kan sove 
med åbne vinduer om sommeren, er en begyndelse med 
træerne på fællesarealet, så det vi må nøjes med. 

OK, Ryddes op 2 meter fra fortov og 
fjerner ca. 10 træer. Græs sås.  Hul i 
volden lukkes med et solidt Hegn 
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Nr. Fliser bestyrelsens holdning 

DEGNEHUSENE 

D8 
Den yderste række fliser er sunket ca. 3 til 5 cm ude ved kantstenene 
ud for Degnehusene 8, det kunne være rart at få ordnet det. Det er sket 
efter at vi har fået lagt lysleder ned. 

Tilbud, måske ok 

D32 
 5-6 fliser ligger meget ujævnt på stien bag D48 - rækken (ud for D36-
46). 

Tilbud 

D52 
Siden ComX gravede op, har vi har haft problemer med fliserne D50-
54. Fliserne er sunket og det er skidt, mest om vinteren når det fryser. 
Det vil vi gerne have rettet op på. 

Lavt prioriteret, ser ikke 
så slemt ud. 

D58 

På forsiden er der 2 fordybninger, som resulterer i store vandpytter og 
is ved frost. 
På bagsiden ”topper” fliserne flere steder, måske p. gr. a. rødder fra 
stort træ. B28 

Lavt prioriteret. 

D13 
Renovering/udskiftning af fliserne på gangareal ud for D9-15, skal  
laves vi betaler jo kontingent  

OK, tilbud - slemt ud for 
D9 - 11 

D51 
Fliser foran D 51 er så medtagne, at man risikerer fald af forbigående 
personer. Udskiftning ønskes. 

Tilbud på arbejde 2´nd 
prioritet 

D77 
Vi har en del knækkede fliser, og ville være glade hvis vi kunne komme 
i betragtning til at disse kunne blive udskiftet. 

Tilbud på arbejde 2´nd 
prioritet 

D93 
Skiftet nogle af fliserne som er knækket og et par stykker som er ved at 
smuldre 

Tilbud, ikke 
førsteprioritet. 

D97-101 
20 stk. knækkede fliser foran og ved Degnehusene 97-101. I mellem-
gangen bag samme haver er flere fliser sunket så meget at folk kan 
falde og brække ben og arme. 

Tilbud, ikke første 
prioritet 

HUMLEHUSENE 

H02 Sunkne ujævne snuble-fliser 2-3 stk. foran H2 oprettes OK, tilbud 

H18 
Fliser: Fra H18 og til lygtepæl ved H36 er der ca. 20 stk. fliser, som bør 
skiftes. Nogle med meget dybe huller. 

OK, tilbud 

H34 
Foran vores indgangsparti er fem fliser enten knækkede eller smuldret, 
så de bør udskiftes. 

Tilbud, mindre prioritet 

H54 
Ved H54 er der 4-5 fliser, der trænger til opretning. 
4 af fliserne blev udskiftet i foråret, men allerede efter en uges tid 
knækkede fliserne. 

OK, stor lastbil. Tilbud på 
fliser samt flytte den store 
kampesten så der ikke 
kan køres på fliser. 

H72 

Ud for H72 har vi en stor lunke i flisefortovet, hvilket betyder, at vi i 
tilfælde af kraftig regn umuligt kan komme tørskoede ind og ud af huset. 
Lunken kan lige ud for vores 1½ m brede indgang være fyldt med 
regnvand i 4-8 cm's dybde i hele bredden. 
Hvis vi kan få det rettet i indeværende sæson ville det være dejligt. 

Tilbud  

H92 Fortovet foran H92, hvor stort set alle fliser trænger til udskiftning Tilbud  

  
PRÆSTEHUSENE 

P116 -118 Legerutchebane fjernes er farlig. OK 
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Nr. Fliser bestyrelsens holdning 

P117 
Vil gerne have udskiftet 10 stk. knækkede fliser foran rækken P115-121 
+ lidt genopretning, så de mange lunker forsvinder samt opretning af 
fliserække, der er skredet ud ved P121 gavl. 

Tilbud på ca. 15 fliser P 
115 - 121. Tilbud på fliser 
ved gavl P121. Ikke 
første prioritet. 

P129 
Kampestenen placeres ved indkørslen til P 129, så der ikke køres på 
fortov.  

OK 

P24 Fliser P22-26.                     OK, Fliser P 22-26  

P28 Fliser ud for P28 er sunket Tilbud, 2.prioritet. 

P49 Fliser på fortov ved stamvej. Ligger farligt! Tilbud  

P56 
Rigtig mange fliser, som trænger til udskiftning hos mig P56 ved 
forhaven. Generel klage over fremtoningen af foreningens arealer. 

Tilbud på fliser ved P56, 
ikke første prioritet. 

P67 

Fortovet fra P51-75 er i en sørgelig forfatning. Fliserne ligger meget 
ujævnt og mange er knækkede og hullede, så det er ret besværligt at 
skrabe sne, og man snubler over de skæve. Der trænger desuden til en 
kraftig afretning til fællesarealet, fordi græsset langsomt æder sig ind 
over fliserne. Der er også et par steder, hvor der samler sig ret store 
vandpytter, når der har været kraftig regn. Så vidt jeg husker er det ved 
P51-53 og ved P57-59. Du får en ny mail, når jeg har fået de præcise 
steder bekræftet. 

OK, rettes op/udskiftes. 
Tilbud 

P68 
På strækningen P62-74 trænger mange fliser til at blive rettet op eller 
udskiftet. 

afventer, ikke denne 
gang. 

P84-96 Fliser med huller ud for P84-96 Tilbud 

P87 
To knækkede fliser og en "lunke", der samler vand lige uden for vores 
indgangsdør. 

Tilbud ikke første 
prioritet. 

P96 Fliser rettes op. Tilbud. 

 
 
 

SVAMPEANGREB PÅ VORE LIGUSTERHÆKKE. 
 
Ligusterhækkene i vores område har det ikke godt. Det ser ud til at vi har fået et 
svampeangreb, der langsomt vil tage livet af hækkene. Svampene som angriber vores (og 
sikkert mange andres hække) spredes efter vores gartners udsagn luftbåren, men angriber 
planterne fra rødderne. 
 
Svampeangrebne planter kan kendes ved at de skifter farve fra spidserne af plantens blade 
og herfra langsomt forsøger at brede sig til hele planten. Vi giver nedenfor et billede af en 
angreben plante. Et andet tegn på at planterne er angrebne og ikke har det godt er, at 
planterne i år sætter rigtig mange sorte frugter. Det skulle være et forsøg på at overleve ved 
at kaste frø   
 
Der er desværre ikke rigtig noget at gøre ved det ud over at håbe, at ens planter er stærke 
nok til at overleve angrebet. 
 
Det kan ikke anbefales at genplante med liguster uden at udskifte jorden både dybt og bredt 
omkring planterne, og her tales om dybde/bredde målt i meter. 
 
Det ser ikke ud til at bøgehække er eller bliver angrebet af denne svamp, så bøg er 
tilsyneladende et alternativ til ligusterhæk, men kontakt en gartner. 
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DIGITALE SIGNAL OVERGÅR TIL MPEG4 TIL JANUAR 2012. 
 
Vedrørende overgangen har bestyrelsen modtaget følgende fra ComX: 
 
Fra den 1. januar 2012 overgår public service kanaler til MPEG4 og således sender vi også 
disse i MPEG4. 
 
Har man ikke et TV med MPEG4 tuner skal man erhverve sig sådanne. 
  
Vi sender dog indtil videre stadig kanalerne analogt. 
 
 

TV2 TIL JANUAR 2012. 
 
Bestyrelsen har modtaget følgende svar fra ComX: 
 
Vi fortsætter med at sende TV2 i det nye år og denne kommer til at ligge i basis pakken og 
der vil grundet dette være en prisstigning på 13,- kr. 
 
 

ÆNDRINGER FOR DR P1 OG P2 GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012. 
 
DR P1 og P2 skal fremover dele P1 kanalen på FM-båndet idet DR har mistet retten til at 
sende på P2 kanalen på FM-båndet. læs mere her: 
 
http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/20110314090010.htm. 

http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/20110314090010.htm
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Det betyder generelt, at DR P1 fra 1. januar 2012 kun kan høres på DAB eller internet i 
tidsrummet mellem kl. 18 – 06 og for DR P2 det samme men i tidsrummet 06 – 18.  
 
Da vi får radiosignalerne via vores bredbåndsløsning har bestyrelsen spurgt ComX om disse 
ændringer for DR P1 og P2 får betydning for vores forening. Hvortil ComX har svaret 
følgende: 
 
I vil ikke kunne mærke ændringen, da vi modtager signalet og blot sender dem videre som 
før.  I kan se alle radiofrekvenserne på vores bredbåndsnet nederst på denne oversigt:  
 
http://www.comx.dk/UserFiles/PDF/Andre/Kabel-tv%20frekvensoversigt%2010-
2011_web.pdf 
 
Vi lægger oversigten på vores hjemmeside inden 1. januar 2012. 
 
 

TRÆHEGN DER STRIDER MOD VORES LOKALPLAN 
 
Ved bestyrelsens gennemgang af vore fællesarealer i oktober, måtte vi konstatere at nye 
hegn fortsat bliver opsat i strid med lokalplanen for vores område, nogle var tilmed også for 
høje hvilket vil sige højere end de 1,80 m, der gælder for de grønne hække, der for næsten 
alle er krævet på havesiden. 
 
Bestyrelsens holdning er, at vi ikke vil acceptere opsætning af hegn i modstrid med 
lokalplanen. 
 
Lokalplanen version 18.5 er tilgængelig på vores hjemmeside, så vi opfordrer igen alle der 
påtænker at lave ændringer ved deres indhegning at konsultere lokalplanen. Den fås også i 
Borgerservice på rådhuset, men her er paragraffen: 
 
9.7  På havesiden af boligparceller må hegn kun udføres som levende hegn, evt. suppleret med 

trådhegn i beplantningen. I naboskel og i forlængelse af rækkehusgavle mod sti, må der dog opsættes 

træhegn, i en max. højde af 1,80 m. Træhegn i naboskel kræver nabos accept. Træhegn på havesiden 

skal fremstå i naturtræ, sort, mørke jordfarver eller koksgrå.  

 
Det betyder, at man ikke må lave træhegn for enden af haven nogen steder (som mange har 
gjort og mange gør for tiden!). Man må kun lave træhegn i forlængelse af rækkehus-gavle ud 
mod offentlig sti (det er faktisk kun meget få steder i RVP). 
 
Bestyrelsen vil undersøge hos kommunen, hvad de kan/vil gøre ved disse ’ulovlige’ hegn. 
Det er kommunen, der har påtaleretten/-pligten. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comx.dk/UserFiles/PDF/Andre/Kabel-tv%20frekvensoversigt%2010-2011_web.pdf
http://www.comx.dk/UserFiles/PDF/Andre/Kabel-tv%20frekvensoversigt%2010-2011_web.pdf
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Julecafe december 2011 til støtte for zambiske skolebørn 
 

Salg af bl.a.: 
 

Kaffe og kage 
 

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

Smykker, halskæder af natursten 
 

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

Juledekorationer og afrikansk julepynt 
 

Fredag den 2. december 2011 fra kl. 14.00 til kl. 17.00 
 

Lørdag den 11. december 2010 fra kl. 14.00 til kl. 17.00 
Humlehusen2 58 i Albertslund 

 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til nedenstående skoleprojekt: 

 
Ingrid Sakwanda skriver i december 2009: 
”Vi i Värnamo Freds och Skiljedomsforening 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 

 
Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 
PS Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 
 
 
Der vil den 7. januar 2012 blive holdt et marked, hvor Ingrid Sakwanda vil være tilstede. 
  

http://www.h58.dk/
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2011) 

 

Uge 46 
15. - 16. november. 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 47 
22. - 23. november. 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 48 
29. – 30. november. 

Dagrenovation 
Haveaffald - sidste 
afhentning i 2011 
Storskrald 

Uge 49 
6. – 7. december. 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 4. November. 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. 
Må IKKE afleveres i plastposer. 

 

 

 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
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Varme skal der til! 
 

Varme er en uundværlig komfort, men den koster og skal derfor udnyttes 
optimalt.  
 
Sådan udnyttes den bedst 
Vores radiatorer er konstrueret til at hjælpe hinanden med at varme vores rum 
op. Sørg derfor for, at alle radiatorer i sammenhængende rum er skruet op på 
det samme. Og hvis du foretrækker det køligere i soveværelset, så hold døren 
lukket.     
 
Mærk på fraløbsrøret. Er det varmt betyder det, at du sender varmen tilbage til 
varmeværket, og det koster ekstra. Skru lidt ned for termostaten.   
 
Træk føles som kulde, men inden du skruer op for varmen, så prøv at se om en 
ny tætningsliste til vinduet eller en børsteliste til under døren ikke kan klare 
problemet – begge dele fås i et byggemarked.  
 
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 vand og varme. 
Få en sparebruser eller en vandbegrænser til din bruserslange. Afkort dine 
brusebade og erstat nogle af dem med etagevask.  
 
Frisk luft er sundt – både for dig og for din varmeregning 
Hver person producerer 3 - 4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, madlavning, 
bad, rengøring o.s.v. Alt det vand skal ud – ellers risikerer du at få problemer 
med fugt og skimmel i boligen. Har du f.eks. tænkt på, at den fugt, der er i vådt 
tøj, ikke forsvinder ved tørring, men findes i luften i rummet. Og vidste du, at du 
bruger mere varme til at opvarme fugtig luft end frisk luft?  
 
Lav gennemtræk.  
Når du lufter ud, er det godt, hvis du skaber gennemtræk. Hvis du går en runde 
i huset morgen og aften og åbner alle vinduerne, kan de nøjes med at være 
åbne i nogle minutter – f.eks. mens du børster tænder, før du går den samme 
runde igen for at lukke dem.      

Varme hilsner fra  
Agenda Center Albertslund 
”For et bæredygtigt 
Albertslund” 
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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. 
 

 

 

 



 
19 

 

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. 24 48 92 12 

 E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
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Albertslund’s bedste 

mæglerteam! 

                 

Strn              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


