
 
 

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Røde Vejrmølle 
NR. 8  -  SEP.  2012   -   39. ÅRGANG 

 

Åbent Hus 

Ejeren af det nyrenoverede ENERGIHUS, Jesper Simonsen, D. 26 inviterer alle naboer og 

interesserede til åbent hus 

Søndag den 16. september kl. 13 - 15 

Tilstede vil også være kommunen og alle leverandører til at besvare spørgsmål. 
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Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 1. OKTOBER 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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ØNSKER TIL VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER. 
 
Nedenfor gengiver vi listen med indkomne ønsker for beskæring – genplantning og 
flisearbejde, som bestyrelsen har modtaget. I er velkomne til at komme med kommentarer til 
disse ønsker inden udgang af september 2012. Herefter vil listen danne grundlag for 
bestyrelsens aftale med vores gartner om efterårets særlige arbejde. 
 

Ønske 2012 
Generelt sættes nye træer når japanske kirsebærtræer 
fældes. 

F
lis
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r 
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HumleHusene 
 
 

stikvej 2 
Humlehusene 

Brolægning ved 2. stikvej i Humlehusene er meget løs. 
 

x 

stikvej 2 
Humlehusene 

Bilerne på parkeringspladsen ved Humlehusene 2. 
stikvej bliver meget 
beskidte pga. fugleklatter/bladlus som falder ned fra 
træerne. 
Foreslår fældning af hvert andet træ og evt. beplantning 
med buske i stedet. 

x 
 

H18 

På fællesarealet langs H 18 s hæk ønskes : 
1. Beskæring af æblerose i bunden af fællesareal. 
2. Fjernelse af ribsbusk bag bænk. Busken er kvalt af 
humle. 

 
x 

H72 

Fliseopretning ud for H72 (min bopæl). 
Lunken i flisepartiet er ret dybt og det betyder ved kraftig 
regn, at det er umuligt at komme tørskoet ind/ud af 
boligen. 

x 
 

H76 
Japanske Kirsebær trænger til en kraftig beskæring, de 
store lastbiler kører ind under og hiver grenene ned, 
ligeså er grenene ved at nå hækken her ved H 76. 

 
x 

H96 

Ved gavlen ud for h96 står tre flotte birketræer, som er 
blevet alt for høje. 
Vi mener, at det vil være pænere at fjerne dem og evt. 
Erstatte med buske, som ikke vokser højere end husene. 
De kommunale træer for enden af gavlen ud for h96 
vokser uhæmmet og skygger for aftensolen. Hele 
træpartiet burde udtyndes. Det samme gælder i øvrigt 
træerne på skrænten i lunden. 
 
De kommunale træer er ikke det, som der er bedt om, 
men det er blot for a huske dem. 

 
x 

H96 

Fliser ud for H96 og H98, har salthuller. Der er også 
nogle længere ned af rækken, som trænger til 
udskiftning. Der er endvidere etableret en naturlig 
gangsti over græsset fra parkeringspladsen. Den kunne 
med fordel blive understøttet af en form for belægning fx 
fliser eller grus. 

x 
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H114 

Der er generelt behov for oprydning i området udfor 
H114 fra havesiden og rækken videre frem. Der er i 
øjeblikket en del brombærkrat og hyldetræer, hvoraf flere 
er gået ud. Vi foreslår en beplantning kun med hvid 
/rødtjørn og bunddække med cotoneaster. 

 
x 

Degnehusene 
 

D36 

De 2 første kirsebærtræer ved indkørslen 
(enderækkehus) er blevet hårdt ramt og derfor knækket i 
grenene pga. transport med diverse store arbejds- og 
lastvogne.  
Træet ved siden af det forholdsvis nyplantede træ (ved 
vores forhave) vil vi gerne havde udskiftet, da det stort 
set er gået mere mere ud - de sidste par år. 

 
x 

D40 

Der danner sig lunker ud for vores hus, når det har 
regnet og hvor fliserne skydes op af kastanjetræets 
rødder så der opstår skævheder til fare for de gående. 
Det gælder også længere hen i samme række frem til 
D48. Det ville være dejligt om vi igen kunne gå tørskoet 
ind til huset. Der har ikke været foretaget opretning i de 
mange år vi har boet her (fra 1972). 

x 
 

D40 

En meget ejendommelig beskæringsform gartnerne 
anvender for rosenbuskene i vores række. De beskæres 
med en hækklipper og skæres til i firkantede ”blokke” 
som om det var en hæk!! Det er vel ikke den rigtige 
måde at gøre det på!! Er det pga. omkostningsbesparel-
ser og at det skal gå hurtigt, at de ”cuttes” på den måde? 
Det giver i al fald et forkert udseende efter beskæringen 
er foretaget. 

 
x 

D35 
Udskiftning af fliser på fortov for både D35 og D37  
Jeg vil anslå, at der ca. 10 fliser der hhv. Hos hver er 
knækkede eller begynder at smuldre.  

x 
 

D43 

Fliser i Degnehusene fra nr. 39-43 er der 35 stk. der er 
henholdsvis revnet og smuldret. Håndværkerne der 
færdes meget her i bebyggelsen parkerer deres biler på 
fliserne. Også nogle af beboerne gør det, gerne en 
påmindelse derom. 

x 
 

D78 Jeg har en flise, der er knækket. x 
 

D78 
Jeg ønsker, at de høje træer i lunden beskæres i højden. 
Derudover en trimning af toppen af volden langs D72-88 

 

x 

D71 
Degnehusene 73 er en lunke, hvor der dannes så stor 
en vandpyt, at man ikke kan komme tørskoet til 
parkeringspladsen 

x 
 

D71 

Ud for D71 er et træ tæt på stien.  
Vi kunne godt tænke os enten at få fjernet eller beskåret 
træet.  
Det er for stort, ikke ret pænt og smider sine mange røde 
bær på stien. 

 
x 



 
6 

D71 
Når vi går fra vores hus, D71, som vi købte sidste 
sommer, forbi D73 - 75 til parkeringspladsen er der 
jævnligt en voldsom kloaklugt. 

  

D95 

Fliserne på stien langs vores gavl trænger til at blive lagt 
om og knækkede udskiftet, da ukrudtet er umuligt at 
fjerne og holde nede pga. mellemrummet mellem fliserne 
efterhånden nærmer sig 5 cm, og det er ikke særlig pænt 
at se på .Sidst på stien dækker græsset snart halvdelen 
af fliserne. Foran huset er der flere knækkede fliser ,som 
burde have været udskiftet sidste år, da de også var 
knækket der. 

x 
 

D97 En lastbil knækkede 3 fliser i svinget ved nr. 97 x  

Præstehusene   

P2 
2 fliser foran P2 som er i stykker. Ligeledes syntes jeg at 
fliserne langs P2 på stamvejen er ret skæve 

x  

P35 

Fortovsrenovering udfor Præstehusene 35. Hele vores 
fortov, samt et godt stykke indover nr.33, er meget skævt 
og samler stor vandpytter ved regn, 
og isdække ved snevejr. Farligt. Det er som om det 
nordligste-vestligste hjørne, ind mod gennemgangsstien, 
aldrig er blevet gjort færdigt. 

x 
 

P28 

Ud for vores indgang er der et meget højt træ med hvide 
blomster som skygger i vores gård om formiddagen, 
mon det kunne beskæres lidt.  
Der også nogle døde grene hist og her, langs 
Herstedøstervej, som ikke er så pæne at se på. 

 
x 

P52 

Vi har et stort ønske om at få beskåret / stynet 
kastanjetræerne på stikvejen ud for det andet vejbump 
ved Præstehusene 52. Vi ved godt, at denne beplantning 
tilhører kommunen, og derfor har vi her i sommer 
henvendt os til denne. Jeg vedhæfter de to mails og 
håber på, at træerne kan blive beskåret, så de får en 
højde, der ikke generer nogen. Derudover har vi et 
ønske om, at få fældet egetræerne på vores P-plads. 
Jeg ved at egetræerne har en særlig status i 
bebyggelsen, men de egner sig bestemt ikke til en P-
plads. Hele sommeren drypper soldug ned på bilerne og 
ødelægger lakken. Ved at genplante rødeg, undgår man 
disse gener og får tillige en endnu flottere 
egebeplantning. 

 
x 

P114 116 Kirsebærtræ ud for P114 - 116 ønskes kraftigt beskåret. 
 

x 

P1 

Vi har 3 japanske kirsebærtræer stående langs med 
vores gavlhus Præstehusene 1. De 3 træer kunne godt 
trænge til at blive beskåret - især det sidste i rækken 
længst ned mod parkeringspladsen. 

 
x 

P 78 
Fliserne på fortovet ved indgangen til vores hus er 
flækkede og hullede 

x 
 

P91 -93 
Udskiftning af fliser udfor P91 + P93 og langs med bedet 
ud mod P-pladsen 

x 
 

P91 -93 Beskæring af træ udfor P91/93 
 

x 

P123-129 Hullede og knækkede fliser foran P123-129, x 
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P123-129 
haveside 

Bag vores huse havesiden er der også knækket nogle 
stykker, de kunne også trænge til at blive lagt om, de er 
skredet så der er en meget bred stribe i midten, det er 
lige guf for ukrudtet, og de er meget slidte. 

x 
 

P43 Fliser ud for P43 - trænger til opretning. x 
 

P66 P66 er der 5 fliser, der trænger til udskiftning x 
 

P129 
Ud for P129 er der flere knækkede fliser samt nogle med 
hul i 

x 
 

P92 

Nu går det med hastige skridt tilbage mod "vildmarken", 
som den så ud før renoveringen. Vildskud af alskens 
plantearter vælter op af jorden, og syrenerne, som blev 
tyndet ud ... MEN ikke skåret ned ... er ikke for kønne. 
Nu står der blot nogle lange, ranglede mere eller mindre 
selvdøde buske med lidt blade i toppen, og med et 
anseligt antal knækkede grene, som bare får lov at 
hænge og se sørgelige ud, uden at nogen (læs: vores 
gartner??) skærer dem helt af og fjerner dem.    man én 
gang for alle fjerner vildnisset og i stedet forsyner 
"skovbunden" med noget "civiliseret" græs. De store 
træer skal naturligvis blive stående, men bunden vil så 
efterfølgende ikke kræve nogen anden vedligeholdelse 
end en græsslåmaskine - og den kommer jo alligevel 
forbi fællesarealet af og til. Hvis ændringen er for 
voldsom for budgettet kan mindre måske gøre det i 
første omgang i form af en nedskæring af syrenerne - de 
kommer med garanti igen, men så bliver de til gengæld 
også pæne og tætte, og måske kan vi være så heldige, 
at der endda kommer blomster på igen.  Billeder vedlagt. 

 
x 

P104 Omlægning af fliser ud for Præstehusene 104 x 
 

 
CAMPINGVOGNE PÅ PARKERINGSPLADSER 
Vi gentager igen i år med følgende: Nu er feriesæsonen ved at være forbi, og der er ingen 
undskyldninger for at parkere campingvogne på vores P-pladser. Dette gælder også for 
campletter og almindelige trailere. Vi kan anbefale, at de er fjernet inden udgangen af 
september - i år , hvorefter vi vil bede nærpolitiet om at tage affære. 
 
Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores vedtægt ikke tilladt, at have 
nogen form for ”tilhænger” parkeret på vores P-pladser ej heller i carportene – de er kun til 
indregistrerede køretøjer. 
 

KLUB ALBERT 
Bestyrelsen har en aftale med forvaltningen om besigtigelse af bygningen. Kommunen er 
positive overfor vores ønske om leje/køb af ejendommen, men foreløbig er vi i gang med 
bestyrelsens egne overvejelser i den forbindelse. Før en endelig aftale kan laves vil det 
kræve en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, hvor vilkår og udgifter 
selvfølgelig skal fremlægges. 
 

PROBLEMER MED TV 
Bestyrelsen har modtaget 13 ’anmeldelser’ om fejl lignende de der var beskrevet i Røde 
Vejrmølle fra august 2012. 
En enkelt beskriver at problemerne har eksisteret, men nu er kommet i orden. For det 
medlem der rejste sagen overfor bestyrelsen er problemerne også løst. 
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Bestyrelsen vil købe et 10m antennekabel med fabriksmonterede stik, som I kan låne for selv 
at undersøge om det er fejl hos jer selv, der giver problemerne. Dette fordi besøg af ComX, 
hvor fejlen ligger hos jer, er for egen regning. 
 
For at få en status vil alle I, der har sendt en ’anmeldelse’, få en mail, hvor vi beder om et 
svar på om problemet(erne) stadig er eksisterende. Når disse svar er modtaget vil 
bestyrelsen sende de anmeldelser der ikke er Ok videre til ComX og bede om svar på hver 
enkelt sag.  
 
Det er jo underligt, at det kun er enkelte huse, der har problemer med TV-kvaliteten. Det er jo 
i princippet det samme signal, der kommer ud af Callisto boksene (den boks I har på 
væggen). Til gengæld er der stor forskel på husinstallationerne i husene, det kan være der, 
hunden ligger begravet. Det er en erfaring fra det gamle antenneanlæg, at når der blev meldt 
tekniske fejl og husets fjernsyn blev forbundet direkte til antennestikket i væggen, og så 
forsvandt fejlene de fleste steder. Det gav så andre problemer for husejeren, fordi 
vedkommende så skulle finde ud af, hvor i egen installation fejlen var. Det kunne være en 
signalfordeler til fjernsynet på 1. sal eller et stik, der ikke var rigtigt monteret på kablet eller en 
video koblet ind mellem fjernsyn og antennen eller simpelthen dårligt håndværk med egen 
installation. 
  
 

 
 
 

 
 

K Ø B    O G     S A L G 
 

Entrémøbel, pæn stand, mørkt lakeret træ, ca. 50 år gammelt, sælges 500 kr.  
 
Bordmøbel med lang flad skuffe og hylde for neden, måler 48 x 80 cm, højde 83 cm,  
sælges for 500 kr. 
 
 
Henvendelse: Anne-Marie Olsen, H.106, Tlf: 5134 4737. 
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Kulturel Forening tilbyder: 

 

Aktivitet: Dato: Kl.: Mødested: Tilmelding: Bemærkning: 
Kunstmuseet 
Arken 

10. 
oktober 

12.00 Væremøllen 
8. oktober til 
bestyrelsesmedlem 

Der vil være kørelejlighed. Der startes med 
fælles frokost på Kabyssen. 

Kunstmuseet 
Arken 

10. 
oktober 

18.00 Væremøllen 
8. oktober til 
bestyrelsesmedlem 

Der vil være kørelejlighed. 

 
 

 

På den netop afholdte generalforsamling, blev der stiftet foreningen: 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
www.vejrmolle.dk/Kulturforening 

 
som nu er åbnet for tilmelding af medlemmer, så hvis du har lyst til at deltage i forskellige 
kulturelle aktiviteter sammen med andre i bebyggelsen, er du velkommen til at benytte 
nedenstående blanket og aflevere den til Finn Skjørbæk, P. 79 eller Hugo Pedersen, D.76 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Blanket til indmeldelse i 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse:  

Fødselsdato:                                                                                      (Personnummer for medlemmer der er fyldt 65 år) 

Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2012 betales med: 

(indsættes på reg. nr: 4440 Konto: 3141364790 med navn som tekst) Kr. 100,00 

                    (Sæt kryds/tilføj) 
 

 

 

Ønsker til aktiviteter: 

Film: Opera: Teater: 

Udstillinger: Koncerter: Byvandringer: 

Temarejser: 

Andet: Andet: 

Afleveres hos kasserer, Finn Skjørbæk i Præstehusene 79 eller Hugo Pedersen, Degnehusene 76 
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”For et bæredygtigt Albertslund” 
  
 

Nyhedsbrev  
No. 66                                                                                         
August 2012                                                                                     
 

Overvældende interesse for solceller 

i Godthåbsparken og Stadionparken 

200 mødte frem til solcellemødet for 

Godthåbsparken og Stadionparken den 

20.8. Forud for mødet havde Agenda 

Centeret i samarbejde med en gruppe 

beboere og bestyrelsen udarbejdet en 

solcellemanual, der gør det nemmere 

og mere overskueligt at opsætte 

solceller. Manualen behandler bl.a. 

lokalplanen, hældning, udseende, 

tagenes bæreevne, tilskud og skatteregler.  

På mødet fortalte fire solcellefirmaer om deres forskellige løsninger og tilbud, og efter en 

spørgerunde var der markedsplads, hvor man hver især kunne få en snak med firmaerne. 

Fra Agenda Centerets side indgår vi gerne i lignende processer med udarbejdelse af 

manualer og afholdelse af møder i andre boligområder. 

 

Håb for 100-liter-målet i VA 4 syd  

Det Grønne Regnskab viste, at vi i Albertslund hastigt nærmer os målet på 100 liter 

vandforbrug pr. person i døgnet. I 2011 var gennemsnittet kommet ned på 102 liter. 

Sammen med mange af byens boligområder har Agenda Centeret fokus på at få 

vandforbruget ned – specielt sammen med dem, der ligger over gennemsnittet. Et af de 

boligområder er VA 4 Syd. Sammen med deres miljøgruppe har vi derfor taget initiativ til 

en konkurrence for 10 familier. Vi aflæser familiernes vandmåler en gang i kvartalet for at 

se, hvem der klarer sig bedst. Denne fokus på forbruget har indtil videre betydet, at 9 af 

de 10 familier har sparet på vandet. I første halvår af 2012 faldt deres forbrug med 

tilsammen 12,5 % til 91 liter pr. person/døgn. Forhåbentlig kan det smitte af på alle 

beboernes vaner, i hvert fald bliver erfaringerne fra konkurrencen løbende omsat til 

artikler i beboerbladet. Så der er håb for VA 4-Syds vandforbrug. 

 

Succes med vandspareindsats i Blokland  

Blokland er en rigtig god historie! I samarbejde med miljøgruppen og ABC satte vi i 

slutningen af 2011 gang i en vandsparekampagne. På et beboermøde var vand et 

hovedtema, og et brev blev delt ud til de 20 % af familierne, der har de højeste 

vandforbrug pr. person. Familierne fik tilbudt rådgivning og besøg af os, og i januar fik alle 

husstande uddelt to spareperlatorer og et vandspareur, der kan bruges til at tage tid på 

brusebadet. Resultatet er, at Blokland i første halvår af 2012 har sparet 18 % på vandet i 

forhold til 2011! 
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2 nye vand film lagt ud på YouTube  

Til dem der gerne vil have lidt hjælp til det med at skifte en perlator og undersøge om 

wc’et løber, har vi lavet to små film, og lagt dem ud på YouTube. Filmene kan findes via 

vores hjemmeside www.agendacenter.dk eller ved at søge på YouTube med følgende 

søgeord: ”Agenda Center perlator” og ”Agenda Center stop dit wc”. 

 

50 veje til den nye energi-by 

Agenda Centeret har søgt Energifonden om kr. 848.000 til projekt ”50 veje til den nye 

energi-by”. Projektet tager udgangspunkt i, at vores by står foran en omfattende 

renovering. Hvis det ikke i den forbindelse lykkes os at renovere til ambitiøse 

energistandarter, der matcher de fremtidige skærpede krav til boliger, så vil husene være 

en klods om benet for de fremtidige beboere de næste 50 år, ind til husene igen skal 

renoveres.  

Konkret vil vi gennem 50 projekter, der alle skal afvikles i 2013, sætte massivt fokus på 

energibesparelser, vedvarende energi og energirenovering. Nu mangler vi så bare 

pengene, men vi er fortrøstningsfulde, for det er et rigtig godt projekt...! 

 

Brug det igen og igen 

Der er mange gode grunde til at genbruge i stedet for at 

smide ud og købe nyt. Hensynet til pengepungen er 

naturligvis oplagt, men hensynet til miljøet vejer tungt, for 

som vi har skrevet i ”Det bæredygtige Albertslund”: 

Kloden er ikke stor nok til, at vi kan bruge løs i det 

uendelige. Derfor er den bæredygtige by en 

kredsløbsby. 

I en ny folder har vi samlet oplysninger om, hvor og 

hvordan du i Albertslund kan øge dit genbrug. Få folderen 

i Agenda Centeret eller se den på www.agendacenter.dk / 

Affald / Direkte genbrug 

   

Følg med på www.agendacenter.dk 

Hver mandag aften opdaterer vi vores hjemmeside med nyt fra byen og ”Ugens Tanke” 

fra den store verden. Du kan også læse om solceller, LAR, madspild, affald, 

dræbersnegle og meget meget mere. Klik ind og følg selv med. 

 

Kulturøkologisk Forening har hen over sommeren været travlt optaget af 

bjørneklobekæmpelse og den nye Trampesti. Bl.a. har foreningen netop udgivet en folder 

om Trampestien med tilhørende kort. Folderen kan ses på www.agendacenter.dk 

  

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

  

http://www.agendacenter.dk/
http://www.agendacenter.dk/
http://www.agendacenter.dk/
http://www.agendacenter.dk/
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2012) 

 

Uge 37 
11. - 12. september 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 38 
18. - 19. september 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Pap og metal 

Uge 39 
25. – 26. september 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Storskrald 

Uge 40 
1. – 2. oktober 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Farligt affald: Fredag den 5. oktober. 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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 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,- 
 

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

2. Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

3. Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 
4. Fast tid og fast pris 
5. Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 

 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

6. Forsikringsskader af enhver art 
7. Skillevægge og lofter 
8. 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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Det lyder slemt – og det er det sådan set også: Fødevarestyrelsens kontrol har fundet 

rester af pesticider i hver anden ikke-økologisk frugt, grøntsag og kornprodukt på det 

danske marked! Gennem fund af mere end 30 forskellige hormonforstyrrende pesticider 

i grøntsager bekræfter en europæisk undersøgelse tendensen. Udover at være skadeligt 

for vores miljø og grundvand, kan det også gå ud over vores sundhed at spise produkter 

med rester af sprøjtegifte. Især fostre er sårbare. 

Koncentrationerne af hvert enkelt stof ligger oftest inden for det tilladte, men reglerne 

tager ikke højde for, at flere stoffer kan findes i samme produkt, så stofferne spiller 

sammen og bliver ekstra skadelige. 

Hvis man benytter appelsin- eller citronskræller eller citroner med skræl i madlavningen 

er det i særdeleshed vigtigt at være opmærksom på at undgå ikke-økologiske frugter, da 

de altid er overfladebehandlede med giftige stoffer. 

For andre frugter og grøntsager kan man vælge at fjerne skrællen, men mange af 

vitaminerne og fibrene sidder i netop skrællerne, så det er ikke en god løsning. 

Heldigvis er der nogle enkle tommelfingerregler til at undgå pesticidrester: 

1. Sikreste er det at købe økologiske produkter i stedet for konventionelle. 

Sprøjtning med pesticider er nemlig ikke tilladt i økologisk produktion. 

2. Risikoen er mindre, hvis du vælger danske produkter. I Fødevarestyrelsens 

kontrol fandtes flere rester af pesticider i udenlandske produkter end i danske.  

3. Endelig kan du gå efter årstidens frugt og grønt, da der skal sprøjtes mindre ved 

dyrkning af frugt og grønt der hører sæsonen til. Desuden indeholder sæsonens 

frugt og grønt flere vitaminer og er mindre miljøbelastende at producere. 

 

 

 

 

Økologiske fødevarer kan kendes på disse to mærker. EU’s økologi-mærke (th.) er pr. 1. 

juli 2012 blevet obligatorisk at sætte på emballerede økologiske fødevarer fra EU. 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

Undgå sprøjtegifte i din mad – 1, 2, 3. 
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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:  
Efter 15 dejlige år fra maj 1996 er kvindernes gåtur mandag aften gået på pension.  
De fleste i gruppen har forladt arbejdsmarkedet og vil derfor hellere gå tur i dagtimerne!  
Selv fortsætter jeg forhåbentlig med at arbejde mange år endnu! 
Tak til alle i bebyggelsen, der har deltaget gennem årene! 
Med venlig hilsen Anne-Marie Olsen 
 
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 H 106 Tlf. 24 48 92 12 
    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 
 
 
 
 
 
 

  

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
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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, 
pprinter, 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 

 

Pap og karton skal 

bruges mange gange! 

Pap og karton kan bruges mange gange – 

når du sorterer det rigtigt! 

Pap til genbrug: Store og små papkasser, 

karton (!), æggebakker, paprør, og andet pap 

der er rent og tørt  

Skal ikke blandes med pap: Mælke- og 

juicekartonner, pizzabakker, papir, 

sæbeemballager, bøger m. omslag, karton 

m. folie og pap der er vådt og beskidt! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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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 


