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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  
mandag den 4. JUNI 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
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BESTYRELSE: 

Formand Svend Nielsen H 6 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com 

Kasserer Lona Skjørbæk P 79 43 63 02 25 fisk@vejrmolle.dk 

Næstformand Jens Grøn P 120 43 42 74 48 sikker@get2net.dk 

 Helle Bennedsen P 81 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk 

 Jesper Simonsen D 26 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk 

Sekretær Christian Halkjær H 82 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com 

 Steen Tystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

OPGAVEFORDELING 

ComX kontakt 
Ole Henningsen 
P 67, Tlf. 43 45 29 33 

Fællesarealer 
Snerydning 

Steen 

Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper 

Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

Svend 
Nielsen 

H6 
43 43 11 53 

Komplette tegninger af husene med godkendte til- 
og ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr. 
tegning. 

Jesper 
Simonsen 

D26 
35 26 60 65 

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. 

Gertrud 
Nielsen 

H120 
43 96 44 74 

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager er 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 trykskiver, 
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. 

Peter 
Vedtofte 

D11 
43 63 71 63 

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.  Leje 20 
kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr. dag.  Kan 
forudbestilles mod erlæggelse af depositum 

Ole 
Henningsen 

P67 
43 45 29 33 

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 

Helle 
Bennedsen 
 

P81 
43 96 43 44 

METABO pneumatisk borehammer udlejes. 
Depositum 100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, 
derefter 20 kr. pr dag. Boremaskinen kan ikke 
forudbestilles. 

Birgit Birkbak 
P47 
43 96 04 09 

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.  Leje 
20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 

 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:fisk@vejrmolle.dk
mailto:sikker@get2net.dk
mailto:bennedsen@comxnet.dk
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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GENERALFORSAMLINGEN. 
 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 29. maj 2012 kl. 19:30 på Herstedøster Skole, 
musisk rum (indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej). 
 
Bestyrelsen omdeler den officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og 
lægger den derefter på hjemmesiden. 
 
Husk at forslag med begrundelse, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde (hos formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via 
email på svend.vejrmolle@gmail.dk) senest mandag den 21. maj kl. 17:00 for at komme til 
behandling på generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen). 
Ovenstående er kravet i vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen bede 
om at forslag fremsendes senest den 16. maj kl. 17:00 – På forhånd tak. 
 
 

FÆLLESAREALER 
 
Håber at mange benyttede vores sandkassedag til at være med til at give vore 
nærlegepladser og omgivelser en kærlig hånd. Det startede fint med solskin, som desværre 
ikke holdt så længe. 
 
Vi har søgt at få en nyvurdering af revnerne i asfaltbelægningen på P-pladserne. Revnerne 
skyldes formentlig bevægelse i jorden. Den hidtidige metode til reparation har ikke haft den 
kvalitet vi forventede, hvorfor vi med asfaltselskabet vil drøfte en anden metode, som vi ser 
anvendt andre steder i nærområdet. Desværre har vi ikke haft et sådant møde endnu. 
 
Vi har fået lavet de sidste fliserenoveringer vi bestilte i forbindelse med foreningsårets 
fælde/plante/flise-projekt. 
 
Der har været forskellige reparationsarbejder i vores bebyggelse udført fra vand- og/eller 
fjernvarmeforsyningen. Desværre er de ikke altid gode til at få ryddet op og reetableret vores 
fællesarealer efter arbejdet. Konkret ser det ikke for godt ud ved Humlehusene 76. Dette er 
rapporteret til kommunen. 
 
 

ENERGIPROJEKTET 
 
Så er projektet ved at blive en realitet. Arbejdet er så småt begyndt med etablering af 
byggeplads og rejsning af stilladser. Brug i løbet af maj/juni lidt tid til at gå forbi 
’byggepladsen’ og se hvad der sker. 
 
Bestyrelsen er selv meget spændt på, hvordan det virkelige projekt kommer til at se ud. Husk 
der er information om projektet på vores hjemmeside. 
 
 

SOMMERFEST – 16. JUNI KL. 14 
 
Det er et stort arbejde, der lægges i denne traditionelle festdag og -aften. Bestyrelsen vil 
gerne opfordre jer alle til at deltage. Det er en god måde at møde hinanden på, og der er 
sikkert også i år brug for medlemmer til at deltage i at få sat arrangementet ’på benene’ og 
forældre til at melde sig som tovholdere for de lege med børnene, som er en del af 
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aktiviteterne ved festen. Næste sommerfestmøde er den 10. juni i Væremøllen (garagen) i 
Lunden, kl. 12.00. 
 
 

SKELPROBLEMATIKKEN 
 
Bestyrelsen har den 2. maj endelig haft møde med Planudvalgets formand om hvad, der kan 
gøres fra kommunens side for, at vi kan få de misvisende matrikulære forhold korrigeret, der 
ved en opmåling til Degnehusene 22 & 24 er påvist. Målinger der viser, at foreningens 
skelgrænse mod Stensmosevej er forskudt ca. 1,5 m ud i vejarealet, og at skel mellem de to 
huse ligger ca. 1 m inde hos den ene nabo. Det er af bestyrelsen antaget, at dette ikke kun 
gælder de to konkrete huse, men sandsynligvis alle ejendomme mod Stensmosevej og i 
værste fald er der noget galt i hele vores bebyggelse. 
 
Bestyrelsen fremsender et forslag til Planudvalget om at få undersøgt muligheden for 
 

1. fastlæggelse af de ydre grænser for foreningen og  
2. lavet et dokument, der afklarer problemet ved at stadfæste, at skelgrænser indenfor 

bebyggelsen er, som de fysisk fremtræder i dag. 
 
Først vil det selvfølgelig blive verificeret, at den ny opmåling er korrekt. Dernæst om det er 
muligt at finde årsagen til, at de eksisterende tinglyste skel afviger. Det kan være en gammel 
fejl i målerækken fra et fixpunkt frem til vores område, da de oprindelige skellinjer blev 
udstukket. 
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   Lidt har også ret…! 

 

Flere og flere begynder at dyrke egne grøntsager. Mange vil gerne lære børnene om 

grøntsagernes vej fra jord til bord – at grønsager ikke kommer fra supermarkedet, men fra 

jorden! Andre synes, det er dejligt med hjemmegjorte krydderier og gulerødder. Nogen vil 

gerne vide, at deres fødevarer er dyrket uden giftig kemi. Og andre vil lidt af det hele. 

Dertil kommer, at det er rigtig godt for miljøet, når vi spiser lokale fødevarer. 

 I TV er der mange programmer om, hvordan man kan udleve drømme om at blive 

selvforsynende og uafhængig af købe-fødevare. Mindre kan dog også gøre det. I 

Albertslund har mange små haver eller altankasser, og det er selvfølgelig ikke nok til at 

dyrke alle sine grøntsager selv, men selv på de mindste arealer er der mulighed for at 

opleve fornøjelsen ved at dyrke egne grøntsager. Agenda Centeret har samlet lidt tips til, 

hvordan du gør: 

- Grøntsagerne skal frem i solen – de vokser ikke og bliver ikke til noget særligt, hvis du 

gemmer dem væk i skyggen af træer, bygninger og plankeværk. 

- Grøntsager skal have god løs jord – har du stiv lerjord, så bland planterester og 

kompost i. 

- Grøntsager skal have vand – de må ikke druknes, men heller ikke tørre ud. 

- Grøntsager skal beskyttes mod ukrudt – hvis du ikke fjerner ukrudtet, så stjæler det 

lyset, vandet og næringen i jorden, derfor skal ukrudtet væk! 

- Vær kreativ – dyrk purløg, persille, krydderurter og en opbunden tomat i altankassen. 

Kom en kartoffel i en krukke eller spand. Udnyt højden når haven er lille. Dyrk i flere 

omgange; start med radiser og spinat. Følg op med kartofler og gulerødder, ærter og løg. 

Slut af med grøntgødning i efteråret; 

dvs. planter der forbe-reder og 

forbedrer jorden til næste sæson. Nyd 

grøntsagernes blomster og dine 

grønne fingre ! 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!”  

http://www.agendacenter.dk/


 
7 

 

 

 



 
8 

 

 

K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 
(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2012) 

 

Uge 20 
15. – 16. maj 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 21 
22. – 23. maj 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 22 
29. - 30. maj 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 23 
5. - 6. juni 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 1. juni. 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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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 m/ desserttallerkener 
 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 
 6 vandkarafler 
 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 
 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
 36 hvide stabelstole 

 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
Medlemmer af motionistforeningen  kr.100,- 
Andre grundejerforeningsmedlemmer  kr.200.- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
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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Opstart af kulturel forening i vores bebyggelse. 
 
Vi er nogle medlemmer af G/F Røde Vejrmølle Park, som har ønske om at oprette en kulturel 
forening, som gerne vil stå for tilbud på teater- og biografforestillinger, museumsbesøg m.m. 
 
Det er også tanken at melde os ind i den forening på Birkelundgård, som varetager udsendelse af 
kulturelle tilbud, så vi får mulighed for forhåndstilmeldinger. 
 
Nedenfor kan du se, hvordan kommunen ønsker foreningen oprettet, så vi kan modtage offentligt 
tilskud. 
 
Har du eventuelt interesse for deltagelse i en sådan forening, kan du sende en meddelelse til email: 
d76pedersen@comxnet.dk  eller anvende nedenstående kupon til aflevering på adressen 
Degnehusene 76, Hugo Pedersen. 
 
Der vil så efterfølgende blive indkaldt til stiftende generalforsamling. 
 
Hvis du gerne vil dyrke en fritidsinteresse og tilbuddet ikke allerede findes i kommunen, kan du overveje at starte din egen forening. 

Foreninger, hvis aktiviteter kan kaldes folkeoplysende, kan søge om at blive godkendt til at låne lokaler og få tilskud af kommunen. 

Som eksempler på folkeoplysende aktiviteter kan nævnes idræt, spejder, politisk aktivitet, musik, sang og hobbyaktiviteter.  

I folkeoplysningsloven er folkeoplysning defineret sådan her: »Formålet med det frivillige folkeoplysende arbejde er med 

udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne  

og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.«  

For at blive en forening skal man have formuleret nogle vedtægter, som fortæller om aktiviteterne og reglerne for foreningen. Man 

skal have en bestyrelse, der er valgt af foreningens medlemmer og medlemmerne skal betale kontingent til foreningen.  

 

Hvem kan søge:  

Lokale foreninger med folkeoplysende aktiviteter kan søge om godkendelse hos Folkeoplysningsudvalget. Det er en betingelse for 

at blive godkendt, at foreningens arbejde er kontinuerligt. Det vil sige, at det kun er foreninger, der har aktiviteter fordelt over hele 

året, der kan blive godkendte.  

Samtidig skal foreningen bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Foreningen må ikke have et 

kommercielt sigte og et eventuelt overskud ved foreningens aktiviteter må kun gå til foreningen selv.  

 

 Sådan søger du: 

Foreningen søger om at blive godkendt ved at sende sine vedtægter, et referat fra den stiftende generalforsamling og et udfyldt 

skema "foreningsoplysninger" ind til Kulturforvalt-ningen.  

Skemaet fås ved henvendelse til Kulturforvaltningen eller på www.albertslund.dk/fritid.  

 

Hos Kulturforvaltningen kan man få en vejledning i at lave vedtægter.  
 
Ansøgningsfrist  

Der kan søges om godkendelse hele året. Ansøgningerne behandles på folkeoplysningsudvalgets månedlige møder.  

 

 
 
 
 
Aflever denne slip til Hugo Pedersen, Degnehusene 76 senest den 25. maj 2012 
 
 
Navn:………………………………………………………. D/P/H nr………….. 

 

  

mailto:d76pedersen@comxnet.dk
http://www.albertslund.dk/fritid.
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Nyt fra Brugergruppen – marts 2011 
 

* Energiforliget stiller krav til os om meget større energibesparelser 

* Det fælles Vandselskab er nu besluttet 

* Fra ”affaldsplan” til ”ressourceplan” 

* Genvalg til Brugergruppens ”bestyrelse” 

* Flere oplysninger? 

 

Energiforliget stiller krav til os om meget større energibesparelser: I de senere år 

har varmeværket af staten været pålagt, at sikre store energibesparelser. Det er derfor 

borgerne i Albertslund kan få et tilskud på kr. 1.000 pr. sparet MWh i forbindelse med 

f.eks. boligrenoveringer, energieffektiviseringer og opsætning solceller. Det netop 

indgåede energiforlig i Folketinget pålægger varmeværket fremover at gennemføre 

rundt regnet dobbelt så store besparelser som hidtil. Og der er altså tale om ret 

voldsomme besparelser! For Albertslunds vedkommende svarer det til, at 1.000 

boligers varmeforbrug skal spares væk – hvert år! Det bliver en kæmpe opgave, men 

den skal naturligvis løses, for vi er nødt til at effektivisere vores energiforbrug og 

omstille fra fossile brændsler til vedvarende energi. 

 

Det fælles Vandselskab er nu besluttet: Kommunalbestyrelsen har endelig besluttet, 

at vi skal gå sammen med 7 andre kommuner i det nye store fælles vandselskab - 

”Vores Vand”. Op til beslutningen har Brugergruppen udtrykt bekymring for, om det ville 

betyde, at alle de særlige initiativer, som vi har på vandområdet i Albertslund, ville blive 

stoppet. Det er initiativer som de Våde enge og kommunens vedligeholdelse af private 

vand- og spildevandsledninger. Men nu ser det heldigvis ud til, at det nye fælles 

vandselskab vil blive skruet sådan sammen, at hver enkelt kommune fortsat vil være et 

selvstændigt takstområde. Det betyder, at selvom vi er med i det store selskab, så kan 

vi tage de initiativer, vi gerne vil, og som er vigtige for os i Albertslund, mod naturligvis 

at vi selv finansierer dem over vores egen vandtakst. 

 

Fra ”affaldsplan” til ”ressourceplan”: Brugergruppemødets store punkt tog hul på 

diskussionen om kommunens nye 6 årige affaldsplan. Den skal være klar til at træde i 

kraft den 1.1.2013. Udgangspunktet er, at det ikke bare skal være en traditionel teknisk 

affaldsplan, der beskriver, i hvilke beholdere vi samler affaldet ind, og hvor vi 

efterfølgende kommer det hen, men at det også skal være en ”ressourceplan”. Den 

skal tage udgangspunkt i, at vi skal finde veje til at genbruge meget mere end i dag. 

Traditionelt har vi i Danmark været meget dygtige til at brænde affald og udnytte 

energien i det. Nu skal vi i langt højere grad forstå affaldet som ressourcer, der skal 

genanvendes igen og igen – for ellers bliver ressourcerne meget dyre i takt med, at vi 

løber tør for dem.  

Forslaget til ny affalds/ressourceplan kommer i høring senere på året. 
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Genvalg til Brugergruppens ”bestyrelse”: Brugergruppen har en Arbejdsgruppe, en 

slags bestyrelse, der arbejder tæt sammen med Forvaltningen om de forskellige sager 

og tilrettelæggelsen af Brugergruppens møder. På marts-mødet var der valg til 

Arbejdsgruppen, og alle 8 medlemmer blev genvalgt. De 8 er: Uffe Jørgensen - 

Ulfbuen. Rudi Tobisch - Godthåbsparken. Preben Pedersen - Poppelhusene. Lars 

Bremer - AB Syd Gård og Række. Birthe Y. Nielsen - Galgebakken. Enrico Juhl - VA 6 

Vest. Bent Jørgensen - Grf. Vest, og Povl Markusssen - Hyldespjældet. 

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, hvad der skete på Brugergruppemødet, 

så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen  

Brugergruppens arbejdsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt affald med ledning er elektronik-affald! 
 
Alle ting, der har en ledning i sig, er elektronik-affald, og det skal derfor 
sendes til genbrug. Det er tommel-fingerreglen for elektronikaffald. Og nogle 
gange bliver man overrasket. Se bare her: 
 
Elektronik til genbrug: TV, DVD, video, Radio, PC’er, printer, scanner, 
støvsuger, køkkenmaskiner, batteriværktøj, lamper, kabler, spareskinner, 
opladere, regnemaskiner, solcelle ting, mobiltelefoner, i-pod, postkort med 
musik i og børnesko med lys i! 
 
Skal ikke sendes til elektronik genbrug: Køleskabe, frysere, batterier, 
glødepærer og sparepærer (de skal til farligt affald)! 
 

Med venlig hilsen Agenda Centret 

 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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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 30-4 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 : Dan Raun D 106 Tlf. 43 45 65 09 
    E-mail: raun_olsen@comxnet.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 


