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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  
mandag den 7. maj kl. 19.30 

 
 
 

(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 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk


 
3 

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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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 - i år er lørdag d. 28. april - 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  Sandkassen skal 
tømmes inden det nye sand kommer i. 
 
Bestyrelsen har modtaget en ændring til listen over kontaktpersoner for nærlegepladser for 
pladsen ved P79, hvor Flemming Bauer, P87, ikke ønskede at fortsætte. Listen antages 
derfor at være uændret for de øvrige pladser: 
 

Plads Kontaktperson Plads Kontaktperson 

P38 Rikke Leland, P40 H94 Helle Feddersen, H86 

P50 Anne Lindberg, P50 D13 Peter Vedtofte, D11 

P116 Jens Grøn, P120 D17 Elin Klausen, D17 

P21 Niels Gadsbøl, P21 D48 Kim Jensen, D56 

P79 Mangler 
kontaktperson 

D57 Peter Nielsen, D59 

H10 Peter Morthorst, H40 D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

H18 Morten Thulin, H24   

 
 
Bestyrelsen opfordrer et medlem omkring legepladsen ved P79 til at melde sig som 
kontaktperson og stå for at indkalde til den årlige sandkassefyldning og oprydning på og 
omkring P-pladsen den sidste weekend i april. Har du lyst til at påtage dig opgaven kan du 
kontakte: 
 
Svend Tanke Nielsen, H6, eller på mail svend.vejrmolle@gmail.com 
 
 

ENERGIPROJEKTET 
 
Bestyrelsen havde på opfordring fra kommunens miljø-/planafdeling indkaldt til et 
orienteringsmøde d. 27. marts i kommunalbestyrelsessalen på rådhuset. Formålet var at 
fortælle om det konkrete projekt, der står for at starte efter Påske. Projekthuset er 
Degnehusene 26 og der var på mødet en gennemgang af projektet ved arkitekt Martin 
Rubow. 
 
Projektet kræver ændringer i vores lokalplan på to områder: 
 
Tagudhænget, der er projekteret på både indgangs- og havesiden 
Ændring af udseendet af brystninger under 1. sals vinduer på havesiden således, at der kan 
anvendes ’glatte’ standardelementer til isoleringen udefra. 
 
Der er i første omgang givet dispensation til udformningen af projekthusets tag og brystning, 
men denne dispensation skal gennem en officiel høringsfase, som det er krævet ved ændring 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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af lokalplan. Fremkommer der i høringsfasen argumenter, der gør, at dispensationen ikke 
kan vedtages som gældende lokalplanændring, vil de to elementer i projekthuset blive 
ændret, så de tilpasses den lokalplan, der kan vedtages efter høringen. 
 
Høringsfasen forventes at ligge i perioden fra 25. april til 20. juni. 
 
Desværre viste I som medlemmer ikke den store interesse for projektet, da der kun var 
repræsentanter for ca. 25 huse på mødet. 
 
Økonomien for de fremtidige muligheder vil selvfølgelig blive lagt frem her i bladet, når 
bestyrelsen ved mere om de reelle omkostninger for de enkelte delelementer i projektet: 
 
 Isolering af tage 
 Isolering af gavle 
 Isolering af facader 
 Solcelleelementer på taget 
 Tagvinduer 
 Varmegenvinding 

 
Som led i projektet bliver der lavet en vurdering af Jydske Bank af de forventede 
værdistigninger der udløses af de enkelte delelementer som fx renovering af taget alene. 
 
For yderligere information om projektet henvises til foreningens hjemmeside 
www.vejrmolle.dk. 
 
 

SLAMSUGNING AF REGNVANDSBRØNDE PÅ P-PLADSER 
 
Bestyrelsen har fået gennemført en opgave med slamsugning af regnvandsbrønde på vores 
P-pladser. Det er så vidt vides første gang dette sker i foreningens mere end 40 årrige 
historie. Slamsugningen første fase foregik i Degnehusene og afslørede dels at brøndene 
modtager emner der ikke burde kunne komme i brøndene ved ’naturlig’ brug dels at der var 
mange skader på nedløbsbrøndenes understøtninger. Et par brønde måtte udskiftes for at 
kunne komme til at fungere. På baggrund af erfaringerne fra Degnehusene blev der 
efterfølgende bestilt oprensning og reparation af regnvandsbrøndene i Præstehusene og 
Humlehusene. 
 

RENOVERING AF GARAGEN I LUNDEN 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat med at indhente tilbud på de delentrepriser som vand, kloak, el 
og fjernvarme, der forventes at skulle udføres som led i renoveringen. Desværre er det 
åbenbart noget der tager tid. Selve garagerenoveringen følger oplægget, der blev fremlagt 
for generalforsamlingen sidste år, og består pt. af et oplagringsrum i stueplan og et møde-
/forsamlingsrum på 1.sal med et lille tekøkken og toilet/bad. Adgang til 1.salen sker via en 
udvendig trappe. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til d. 29. maj kl. 19:30. Den afholdes som 
sædvanlig på Herstedøster skole i Musisk rum med indgang fra Trippendalsvej. 
 
  

http://www.vejrmolle.dk/
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Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
Der afholdes sommerfestmøder på følgende dage: 
 
 

Mandag den 16. april i Væremøllen kl. 20.00 

 
Søndag den 10. juni i Væremøllen kl. 12.00 

 
 

 
 
 
 

 

Festkomiteen 
 
 
 
 
  

Lørdag den  

16. juni 2012 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Opvask med mindre vand 

I Albertslund er vandforbruget faldende, og der bliver i gennemsnit brugt under 

104 liter vand om dagen pr. person. Det er ikke langt fra kommunens mål på 

100 liter pr. person pr. dag. Et nemt sted at spare de sidste liter er ved at ændre 

opvaske-vaner. De fleste af os vasker op mere eller mindre dagligt, og derfor 

går der mange liter vand til opvask. På årsbasis kan man spare rigtig mange 

liter ved at følge et par simple råd: 

 

Stor forskel på opvaskemaskiner 

Der er stor forskel på, hvor meget vand (og strøm) opvaskemaskiner bruger på 

en opvask. Hvis man skal invester i en ny, kan det derfor godt betale sig at tage 

vand- og strømforbrug med i overvejelserne. Ældre opvaskemaskiner bruger 

helt op til 16 liter vand pr. opvask, mens nye vandbesparende modeller bruger 

helt ned til 7 liter. Der kan altså være rigtig stor forskel på, hvor mange liter 

opvaskemaskinen bruger, så det kan være en god idé at tjekke vandforbruget 

hos forhandleren inden, der investeres i en ny maskine. 

Det er desuden en god idé at vaske på det kortest mulige program og lavest 

mulige temperatur, som er tilstrækkelig til at vaske opvasken ren. Ved at sænke 

temperaturen fra 65o til 50o-55o bruger opvaskemaskinen 10-20 pct. mindre 

strøm. 

 

Uanset om opvaskemaskinen bruger meget eller lidt vand og strøm, er det altid 

en god idé at fylde opvaskemaskinen helt inden den startes. 

 

Opvask i hånden 

Ved opvask i hånden kan det spare mange liter vand at bruge en balje fremfor 

at lade vandet løbe. Ved at vaske op i rindende vand i 10 minutter kan man 

komme til at bruge helt op til 75 liter vand – og det er endda med spare-perlator 

på vandhanen. Fylder man i stedet en balje i vasken behøver man kun at bruge 

5-10 liter vand. 

Rene hilsener 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2012) 

 

Uge 16 
17. – 18. april 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 17 
24. – 25. april 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 18 
1. - 2. maj 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 19 
8. - 9. maj 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 4. maj. 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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 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 thermo, 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. 24 48 92 12 

 E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato Tidspunkt Akivitet Mødested 

16. juni      (lørdag) 14:00 Sommerfest Lunden 

1. juli        (søndag) 10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

18. august (lørdag) 18:00 Årsfest Lunden 

 
 
  

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 e-mail: 256@edc.dk 


