
 
 

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Røde Vejrmølle 
NR. 9 -  OKT.  2012   -   39. ÅRGANG 

 



 
2 

 
Bladets indhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 
 

Bestyrelsens opgavefordeling. 
Side 3. 
 

Energiprojektet og lokalplanen. 
Side 4. 
 

Klub Albert. 
Side 4 - Besigtigelse. 
 

Beskæring, genplantning, fliser. 
Side 5 - Gennemgang den 14. oktober. 
 

Carportlauget. 
Side 5 - Referat fra møde den 25. sept. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efterlysning. 
Side 6 - Havestol. 
 

Fremlysning. 
Side 6 - Trillebøre. 
 

Køb og salg. 
Side 6. 
 

Kulturel Forening. 
Side 7 - Ny forening stiftet. 
 

Din brugte mobil er værdifuld. 
Side 8 - Agenda Center 
 

Stor interesse for 
Energiprojektet. 
Side 9 - Med billeder. 
 

Rumænien. 
Side 10 - Indsamling. 
 

MB BYG. 
Side 11 - Annonce. 
 

Klip ud og sæt op. 
Side 12 – Om renovation. 
 

Halloween uden madspild. 
Side 13 - Agendacenter. 
 

Service-udlejning. 
Side 14 - Annonce. 
 

Vestegnens Vinduer A/S. 
Side 15 – Annonce. 
 

Motionisterne. 
Side 16. 
 

Rullestillads udlejes. 
Side 17 - Annonce. 
 

Nyt fra Brugergruppen. 
Side 18. 
 

EDC Strandfelt. 
Bagsiden – Annonce 
 
 
 
 

 

Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 5. NOVEMBER kl. 19.30 
 
 

Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 295 eksemplarer og 
omdeles til foreningens 294 medlemmer. 

Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 

www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktions-mødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 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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ENERGIPROJEKTET OG LOKALPLANEN. 
 
Lørdag den 15. september var der åbent hus hos Kris og Jesper i D26, hvor de fremviste 
resultatet af energiprojektet her i Røde Vejrmølle Park. Der var et fint fremmøde, kaffe og 
dejlige kager og der var sågar tale af borgmesteren, der har en interesse både som medlem 
af RVP og som borgmester. 
 
Det var en oplevelse at se det flotte lys der blev bragt ind på 1. salen med de ny store 
tagvinduer, særlig i trapperummet var det en fornøjelse at se hvad lys kan gøre ved et rum. 
 
Bestyrelsen vil opfordre jer alle til at sætte jer ind i projektet, der er absolut gode elementer at 
overveje for sin egen bolig. Der går selvfølgelig tid før den samlede økonomi inklusiv 
energibesparelser er plads, men der blev fremlagt priseksempler på forskellige 
energirenoveringer. Al information om projektet, inkl. priseksempler og fotos fra hele 
renoveringsprocessen kan ses et andet sted i bladet samt på vores hjemmeside: 
www.vejrmolle.dk 
 
Det var jo ikke alle der nåede at komme til det åbne hus arrangement, men Kris og Jesper vil 
sikkert gerne gentage arrangement for jer medlemmer der ikke nåede at komme, hvis der er 
interesse. I kan derfor sende en mail til nedenstående adresse hvis I er interesseret, så vil 
Kris og Jesper finde en ekstra fremvisningsdag. 
 

simonsen@ruc.dk 

 

KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen har været til fremvisning i den gamle klub Albert, der ligger ud mod 
Roholmparken. Der er tale om en bygning på ca. 160 m2 der generelt fremstår pænt 
vedligeholdt, men med ting der bør istandsættes hvis grundejerforeningen skulle overtage 
bygningen. 
 
Bestyrelsen mener der nemt kan indrettes et fællesrum på ca. 80 m2 med fine 
køkkenfaciliteter samtidig med mindst et selvstændigt mødelokale til forskellige 
medlemsforeninger. Vi forventer at et lukket skur kan indeholde mange af de robuste ting der 
i dag opbevares i garagen. 
 
Kommunen vil som led i en eventuel handel udmatrikulere grunden fra Roholmparken og 
lave en lokalplan særskilt for arealet og bygningen. 
 
Bestyrelsen er nu i gang med at finde ud af den faktuelle tilstand af bygningen dvs. hvad der 
efter vores mening bør istandsættes, som led i en eventuel overtagelse. Vi vil kontakte 
kreditforening(er) for at undersøge hvorledes vi som forening kan optage et eventuelt 
kreditforeningslån til dækning af den del af en købesum, der ikke betales kontant. Endeligt vil 
vi opstille et driftsbudget for bygning og grund. 
 
Når alle disse ting er på plads vil bestyrelsen fremlægge dette for foreningen i RVP. Derefter 
vil der måske blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil søge 
mandat til at indgå i forhandling med kommunen om en overtagelse af klub Albert med 
tilliggender.  
 

 

http://www.vejrmolle.dk/
mailto:simonsen@ruc.dk
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BESKÆRING, GENPLANTNING OG FLISER 
Bestyrelsen har sin egen gennemgang af vores fællesarealer søndag den 14. oktober med 
de ønsker, som vi har modtaget fra medlemmer. Som sædvanlig prioriterer bestyrelsen jeres 
og bestyrelsen egne observationer, hvorefter vi laver en gennemgang med vores gartner, så 
vi kan få en gartnerfaglig vurdering og et budget for arbejdet.  
 
 

CARPORTLAUGET 
Carportlauget var indkaldt til generalforsamling den 25. september. Formålet var en generel 
status og at informere om og forhåbentlig vedtage, at administration skulle overgå til RVP 
bestyrelsen. Fremmødet var ikke imponerende med i alt 13 carportbrugere inkl. RVP 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Hermed referat fra generalforsamlingen i lauget: 
 
Carportlauget Røde Vejrmølle Park, Generalforsamling på Herstedøster Skole tirsdag den 
25. september 2012 kl. 19:30. 
 
Ref. Christian H82, ordstyrer Steen H2 
 
Dagsorden med noter: 
 
Svend bød velkommen til de fremmødte medlemmer af lauget. 
 
Indledning v. Oldermand Ole Henningsen 
Ole fortalte, hvorledes de nuværende regler blev vedtaget i 1988. Det blev ved den lejlighed 
besluttet, at driften af carportene ikke var en del af bestyrelsens arbejde. Carporte er ikke 
omfattet af den kollektive forsikring. Man har en brugsret til carport som er tilknyttet 
rettighedshaverens matrikel. Skifte i brugsret skal fremover meddeles til 
grundejerforeningens formand, der så udfærdiger en ny brugsaftale.  Medlemmerne skal selv 
meddele eget forsikringsselskab, at man råder over en carport. 
Fremlæggelse af regnskab v. Lona 
Carportlaugets kontoforhold er holdt skarpt adskilt fra RVP grundejerforeningens. 
Beholdningen er pt. kr. 173.238. Kontingent opkræves sammen med RVP kontingent og 
fremgår af en separat linje på opkrævningen.  
Regnskabet godkendt. 
Orientering om RVP bestyrelsens ønske om driftsovertagelse af Lauget v. Svend  
Bestyrelsen ønsker at overtage administrationen af carportene, da carportene indgår i det 
samlede planlægnings- og vedligeholdelsesarbejde.  
Overtagelsen blev vedtaget af de fremmødte. 
Planer for Lauget 
   Gennemgang af stand – status.  
   Renovering/nye tagplader – tilbud vil blive fremlagt på senere generalforsamling.  
   Gennemgang af carportenes tilstand  
        (numre mangler i.flg. P78 for carport nr. 4-5). 
   Mulighed for belysning i carportene. 
   Evt. vedligeholdelsesplan.  
Eventuelt 
Plader der kan tåle UV stråler uden at nedbrydes. Fastlock plader af makrolon anbefales, de 
er dog dyre. Præstehusene 60-126: tagrende hænger. 
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E F T E R L Y S N I N G 
 
Vi har fået fjernet en stol fra vores have (fra terrassen, helt oppe ved huset). 
Mon nogen har set den? Den er magen til en p billedet. 
 
Henvendelse: Birte Honoré, P 101, Mobil: 61 51 79 94 

 
 

 
 
 

F R E M L Y S N I N G 
 

En almindelig trillebøre af aluminium men med gult stel er fundet i Degnehusene. 
Kan afhentes hos Hugo i D 76 

 
 
 
 
 

K Ø B    O G     S A L G 
 

Elektrisk plæneklipper, Flymo Turbo lite 330 sælges for 100 kr. 
 
Henvendelse: Finn Gustafsson, P 112, Tlf: 43 63 27 99 
 
 
29 stk. NYR betonfliser, 40 x 40 cm sælges for 15 kr. pr. stk. Der kan medfølge GRATIS 
afretningsgrus til fliserne. 
 
Henvendelse: Helle Bennedsen, P 81, Tlf: 25 46 41 44. 
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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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Din brugte mobil er værdifuld 

Mobiltelefoner (og for den sags skyld meget andet elektronik) indeholder 

kostbare metaller, der er ressourcekrævende at producere og som forurener, 

hvis de bliver brændt på forbrændingsanlægget. I stedet skal metallerne 

genanvendes og indgå i produktionen af ny elektronik. Derfor skal 

mobiltelefoner afleveres sammen med andet elektronikaffald på 

genbrugsstationen. 

Men der er også en anden mulighed. Mange 

skifter ofte mobiltelefonen ud, selvom den 

stadig virker, og derfor kan andre få glæde af 

den brugte mobiltelefon. Det er en endnu 

bedre løsning end at aflevere den på 

genbrugsstationen. Du kan naturligvis altid 

forære den til en ven, men du kan også sælge 

den eller donere den til et godt formål. Det kan 

du eksempelvis gøre via Drop’n’shop 

(www.dropnshop.dk), der ejes og drives af 

Post Danmark. Her kan du enten sælge din 

brugte mobiltelefon eller donere salgsprisen til Verdensnaturfonden, Røde Kors 

eller Julemærkefonden. Berlingske Medier har en lignende service, der findes 

på www.smartdrop.dk. Her kan du støtte Verdensnaturfonden, Folkekirkens 

Nødhjælp eller Kræftens Bekæmpelse, eller du kan vælge at få betaling for 

telefonen.  Begge steder sælges din mobiltelefon videre til forbrugere i Asien og 

udviklingslandene. Der findes også andre sider med lignende services på 

internettet.  

Selvom telefonen ikke virker, kan du alligevel sælge eller donere den gennem 

Drop’n’shop eller Smartdrop. En defekt telefon kan godt nok ikke sælges videre, 

og derfor får du en lavere pris for den, men metallerne vil blive genanvendt, og 

så har du i hvert fald gjort miljøet en stor tjeneste! 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

P.S.: Opladere til mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr er også 

elektronikaffald! 

  

http://www.dropnshop.dk/
http://www.smartdrop.dk/
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Stor interesse for det energirenoverede hus D26 

 
TAK for den store interesse for åbent hus arrangementet i vores hus der blev afholdt den 16. 
september. Vi talte ca. 60 gæster da borgmesteren holdt sin tale og efterfølgende 
strømmede det stadig ind med naboer - så omkring 100 i alt kom forbi. 
 
Der er en stor mængde information og tre fotoserier fra hele renoveringsforløbet som kan ses 
under fanen 'Energiprojekt' på vores hjemmeside: www.vejrmolle.dk 
 
Hvis der er flere beboere, som ikke havde mulighed for at komme den 16. september, er I 
velkomne til at kontakte os (simonsen@ruc.dk), så vil vi overveje at holde endnu et lille åbent 
hus arrangement.   
 
Jesper og Kris Simonsen, D26 
 
 

 

  

http://www.vejrmolle.dk/
mailto:simonsen@ruc.dk
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RUMÆNIEN 

 

Indsamling til institutioner i Rumænien gennem 
Nordisk Ambulancetjeneste 

 
De fleste af os har lidt slidt sengetøj, 2 glas eller 3 kopper, der ikke passer til resten af vores 
service… 
 
Smid det endelig ikke ud, men giv det til Rumænien!!! 
 
ALT med eftertryk på ALT kan bruges i Rumænien : 
 
Tøj, legetøj, sko, tæpper, soveposer, service, møbler, stof, ringbind, papir af alle slags, 
sandkasselegetøj, sengetøj,  garn, blyanter, kuglepenne, gamle briller, fortsæt selv…  
 
For at skaffe midler til benzin til kørsel af tingene sælges OSRAM (gløde)pærer hhv 40 og 25 
watt til 10 kr stykket! 
 
Naturligvis kan man også donere et beløb… 
 
Og desuden DÅSEMAD, da børnehjemsbørnene og pensionisterne ikke får nok at spise.  
 
Som i USA er kornhøsten slået fejl pga tørke i denne sommer !!!   
 
Sæt tingene ved Humlehusene 106 eller ring 51 34 47 37 
 
Hilsen Anne-Marie Olsen  
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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 41 
9. - 10. oktober 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 42 
16. - 17. oktober 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 43 
23. – 24. oktober 

Dagrenovation 
Papir og glas  
Pap og metal 

Uge 44 
30. – 31. oktober 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 45 
6. – 7. november 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 46 
13. – 14. november 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Farligt affald: Fredag den 2. 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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Halloween uden madspild 

Når du udskærer græskarhoveder til Halloween, så gem endelig græskar- kernerne. Og 

har du et græskar tilovers kan du bruge kødet til at lave chips, suppe, kage og brød. Her 

er nogle idéer. 

Græskarsuppe 

Det faste græskarkød smager dejligt i suppe. Du kan lave en asiatisk inspireret med 

chili, limeblade, hvidløg og kokosmælk, hvor du tilsætter masser af græskarkød skåret i 

tern og f.eks. rodfrugter og porrer. Blend evt. suppen. Eller du kan lave en mere 

traditionel suppe med hønsebouillon, løg eller porrer og græskarkød, evt. med 

kyllingestykker i og græsk yoghurt.  

Ristede græskarkerner 

Frigør kernerne fra kødstrimlerne. Vend dem i lidt olie 

og salt og kom dem i ovnen ved 175 grader i en 

bradepande. Rist dem til de popper op og bliver sprøde. 

De kan også varmes på en pande, indtil de bliver sprøde. 

Hæld en smule olivenolie over og godt med salt.  

 

Chips af græskar 

Græskarkødet skæres i blokke, hvor bredden passer til en kartoffelskræller. Brug 

skrælleren til at skære græskarblokkene i tynde chips. Kom dem på bagepapir, drys med 

salt og lidt olie og bag dem ved 180 grader til de er sprøde. Du kan også friturestege 

dem i meget varm olie. 

 

Græskarkage   

300 g græskarkød, 200 g smør, 200 g sukker, 3 æg, 1 

spsk fintrevet appelsinskal, 200 g hvedemel, 1½ tsk 

stødt ingefær, 2 tsk bagepulver.  

Glasur: 150 g flormelis, 2 spsk friskpresset appelsinsaft. 

Pynt med strimler af appelsinskal. Bagetid: Ca. 1 time 

ved 175°. 

Riv det faste græskarkød groft. Rør smør og sukker godt sammen. Tilsæt ét æg ad 

gangen og rør godt mellem hvert æg. Vend græskarkød og appelsinskal i 

æggeblandingen. Bland hvedemel, ingefær og bagepulver. Vend det forsigtigt (drysset 

gennem en sigte) i dejen. Kom dejen i en smurt springform (ca. 22 cm) og bag den midt 

i ovnen.  

Velbekomme!  Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.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


 
16 

 

 

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. 

 
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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Nyt fra Brugergruppen – august 2012 
 

* Affaldsplanen speedes op! 

* Solceller på varmeværket 

* Hvad koster varme, vand og affaldet i 2013? 

* Flere oplysninger? 

 

Affaldsplanen speedes op! Hvis det står til Brugergruppen, skal der nu speedes alvorligt op under 

affaldsplanen i Albertslund. Vores affald skal ikke være affald, men en ressource! Brugergruppen 

vedtog derfor et høringssvar til den nye affaldsplan, der skal træde i kraft ved årsskiftet. Brugergruppen 

vil bl.a.: 

- En bedre løsning til de forskellige fraktioner; gerne sådan, at man som borger f.eks. kan blande alt 

plast sammen, hvorefter det deles op på et centralt anlæg. 

- At vi skal gå efter at kunne indsamle og bioforgasse vores bioaffald fra 2014. 

- At den kommunale genbrugsstation på Gadagervej skal flyttes, gøres større og bedre, og at den nye 

genbrugsstation skal åbnes allerede til næste år. (På brugergruppemødet blev der nedsat en gruppe, der 

skal arbejde på lige præcis den opgave). 

- At kommunen skal på tilsyn på de lokale genbrugspladser hvert år, så alle pladser lever op til de krav 

til sortering, der står i affaldsregulativet. 

- At borgere og boligområder skal have hurtige tilbagemeldinger, hvis de har sorteret forkert. 

- At der skal laves kontrolsorteringer, så vi ved, om sorteringen bliver bedre, eller om der er noget, det 

skal rettes op på. 

Går det, som Brugergruppen ønsker, vil vi altså alle meget snart komme til at mærke markante 

ændringer og forbedringer, i den måde vi skal håndtere affaldet – så affaldet kan blive en ressource! 

 

Solceller på varmeværket. Om alt går vel, vil der på varmeværket allerede i år blive opsat solceller, der 

kan producere 70.000 kWh om året. Det bliver ubetinget byens største solcelleanlæg, men varmeværket 

er også storforbruger af el til alle deres pumper, ventilation og udstyr i øvrigt. Det giver derfor rigtig god 

mening, at varmeværket ikke kun skal producere varme, men nu også noget af den el, som værket selv 

bruger. Solcelleanlægget kommer til at koste knap 1,2 mio. kroner, og det nikkede Brugergruppen ja til - 

også fordi der er god økonomi i at opsætte solceller.  

 

Hvad koster varme, vand og affaldet i 2013? Det helt korte svar på det spørgsmål er:  

- Affaldstaksten forbliver den samme som i 2012.  

- Varmen stiger en lille smule, og, 

- Vandet kan vi absolut ikke sige noget om endnu. Det skyldes, at Albertslund Vandforsyning har 

fusioneret med 7 andre vandforsyninger i Storkøbenhavn, og de har rigelig at se til med 

sammenlægningen, som formelt skete den 1.7. Derfor må vi vente lidt med at få besked om, hvad vi skal 

betale for vandet til næste år.  

 

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 

 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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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 

 



 
20 

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 


