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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 
 

Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 3. DECEMBER kl. 19.30 
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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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GENNEMGÅEDE BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDE 
 
Bestyrelsen har haft en gennemgang med vores gartner A.W. Jensen (AWJ), og afventer hans tilbud 
på disse ønsker. Når tilbuddet er modtaget, bliver der prioriteret iblandt de ønsker, bestyrelsen er 
enige i bør tilgodeses.  
 
Desværre har vi ikke modtaget tilbuddet fra gartneren, hvorfor vi først i næste nummer kan skrive 
hvad der kommer til at ske på vores fællesarealer. 
 
Ved gennemgangen var det ærgerligt at konstatere den grad af ligegyldighed med bestemmelserne i 
vores lokalplan eller bestemmelser for carportbrugere, der griber om sig. Her nævnes nogle af de 
værre: 
 

 Træhegn som erstatning for grønne levende hegn på havesiden 

 Oplagsplads for brænde i stedet for grønne levende hegn på havesiden 

 Opbevaring af tagbokse og/eller diverse materialer i carporte 

 Ændring af de ’faste’ endevægge i carporte 

 Parkering af anhængere på P-pladserne 
 
Det kniber også for mange at sikre den 3-fliser brede adgangsvej til de enkelte parceller. 
 
 

UAUTORISEREDE KOMPONENTER I DIN FJERNVARMEINSTALLATION? 
 
I forbindelse med energiprojektet viste det sig at der var samlinger i fjernvarmeinstalla-tionen i 
bryggerset, hvor der var anvendt nogle kobberlodninger, som ikke må bruges i dag. Tilstanden af 
disse kobberlodninger blev karakteriseret som værende tæt på at kunne springe med det resultat at 
der ville stå et mindre eller større springvand af ca. 90 Co varmt fjernvarmevand ud i bryggerset 
sammen med den damp dette ville danne.  
 
Bestyrelsen har henvendt sig til fjernvarmeforsyningen for at bede dem undersøge, om de kender til 
sådanne forhold ved indføringen af fjernvarmerørene i RVP og har modtaget følgende svar: 
 

Vi er ikke vidende om konkrete forhold, hvor der er "forkerte" samlinger (presfittings - f.eks.) 
som der var i Degnehusene 26. Hvis arbejdet bliver lavet på Værkets foranledning vil samlinger 
blive lavet efter vores tekniske forskrifter. 

 
Sammen med denne opfordring til at I som fjernvarmebrugere sikrer jer at I har en lovlig installation: 
 

Husejere bør sikre sig, at deres fjernvarmeinstallation er udført i henhold til gældende krav fra 
Albertslund Varmeværk dvs. lever op til gældende Tekniske Forskrifter, idet boligerne i RVP er 
direkte koblet til værkets ledningsnet (altså ikke adskilt med veksleranlæg). 
  
Der kan være tale om muffesamlede kobber- eller rustfri stålrør (presfittings) med tætningsringe, 
der ikke lever op til temperaturkravene. Endvidere plastrør (PEX-rør) med samme problem. 
  
Kobberrør samlet med loddemuffer må gerne anvendes, men loddetinnet skal være en VA 
godkendt blødlodning dvs. indeholde nogle få procent sølv, og være blyfri. Hårdlodning 
(slaglodning) må gerne anvendes, men ses sjældent. 
 
En fejl ved loddemuffesamlinger kan forekomme ved forkert anvendt loddetin som f.eks. tin fra 
elektronikbranchen, der ikke indeholder sølv og indeholder en stor andel bly. 
  
Er man i tvivl omkring sin installations lovlighed, kan man kontakte Albertslund Varmeværk for 
en inspektion. 
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TRÆHEGN DER STRIDER MOD VORES LOKALPLAN 
 
Ved bestyrelsens gennemgang af vore fællesarealer i oktober, måtte vi konstatere at nye hegn fortsat 
bliver opsat i strid med lokalplanen for vores område, nogle er umiddelbart også for høje hvilket vil 
sige højere end de 1,80 m, der gælder for de grønne hække, der for næsten alle er krævet på 
havesiden. 
 
Bestyrelsens holdning er, at vi ikke vil acceptere opsætning af hegn i modstrid med lokalplanen. 
 
Lokalplanen version 18.5 er tilgængelig på vores hjemmeside, så vi opfordrer igen alle der påtænker 
at lave ændringer ved deres indhegning at konsultere lokalplanen. Den fås også i Borgerservice på 
rådhuset, men her er paragraffen: 
 

9.7  På havesiden af boligparceller må hegn kun udføres som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn i 

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

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

naturtræ, sort, mørke jordfarver eller koksgrå.  
 
Det betyder, at man ikke må lave træhegn for enden af haven nogen steder (som mange har gjort og 
mange gør for tiden!). Man må kun lave træhegn i forlængelse af rækkehus-gavle ud mod offentlig sti 
(det er faktisk kun meget få steder i RVP). 
 
Bestyrelsen vil i forbindelse med andre emner vedrørende vores lokalplan bede kommunen forklare, 
hvad deres holdning er til disse overtrædelser, hvad de kan/vil gøre ved disse ’ulovlige’ hegn. Det er 
kommunen, der har påtaleretten/-pligten. 
 
 

SOLCELLEANLÆG 
 
Medlemmer i foreningen overvejer at opsætte solceller på tagene og et enkelt medlem har 
gennemført et projekt, som efter bestyrelsens opfattelse stritter mod alt, hvad der tidligere har været 
håndhævet via lokalplanen. Desværre har kommunen valgt at fortolke det tillæg 18.5.1 til vores 
lokalplan, der alene blev tilvejebragt for at muliggøre energiprojektet med det vi kaldte ’det store 
tagudhæng’, globalt for hele vores bebyggelse. Forvaltningen har derfor givet udtryk for at de ikke har 
hjemmel til at gribe ind over for det solcelleprojekt, der nu praktisk talt er gennemført. 
 
Det handler om den gamle paragraf 8.2, der skulle beskytte helhedsindtrykket af vores bebyggelse. 
Det blev tydeligt overfor bestyrelsen fremhævet at tillægget 18.5.1 kun var rettet mod energiprojektet, 
og at der efterfølgende skulle udarbejdes en ny lokalplan, der skulle indarbejde erfaringerne fra 
energiprojektet. 
 
Bestyrelsen har derfor holdt et møde med Agendacentret, der har medvirket ved udformning af en 
vejledning for solcelleanlæg i Godthåbsparken for at vi kan få etableret en tilsvarende vejledning for 
Røde Vejrmølle Park. Der vil blive indkaldt til et møde, hvor de medlemmer der allerede har kontaktet 
Agendacentret angående solcelleanlæg er indbudt sammen med bestyrelsen. Hvis du/I også har 
interesse for et solcelleanlæg skal du/I være velkommen til at tilmelde jer Zacharias Madsen hos 
Agendacentret på denne e-mailadresse. 
 

madsen@agendacenter.dk 
 
Bestyrelsens ønske er at få lavet en fornuftig og teknisk underbygget vejledning, som om muligt kan 
blive en del af vores lokalplan eller i det mindste give jer medlemmer den bedst mulige vejledning til et 
projekt, der kan tilgodese tanken om et ensartet helhedsindtryk af vores bebyggelse. Vejledningen vil 
bl.a. blive underbygget med en statisk beregning for hvad vores helt specielle tagkonstruktion kan 
bære og holde fast på hvad angår placeringen af et solcelleanlæg på det eksisterende tag.  
 
Den konstruktion der er anvendt for energiprojektet har ikke turde basere sig på bæreevnen af det 
eksisterende tag. Det ny tag er derfor i energiprojektet forankret i betonelementerne uafhængigt af det 
eksisterende tag. 
 

mailto:madsen@agendacenter.dk
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Foreningen er lovet projekttegninger for energiprojektet, så andre medlemmer kan få gavn af de 
erfaringer, der blev gjort under projektet. Disse tegninger er desværre endnu ikke færdige, men 
bestyrelsen har fokus på at vi får dem hurtigst muligt. 
 
 

KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen afventer mulighed for sammen med en tømrermester, at kunne lave et syn på hvilke 
arbejder der måtte være nødvendige i forbindelse med en eventuel overtagelse og hvad der kan være 
i vente i en nærmere specificeret fremtid. Dette syn forventes at blive foretaget her i november 
måned. 
 
 

NEDLØBSBRØNDE PÅ P-PLADSER 
 
Ved bestyrelsens gennemgang af fællesarealer var der nedløbsbrønde på P-pladsen ved D61, D89 
og D93 der ikke fungerede. Det vil være nødvendigt at grave op for at kunne vurdere, hvad der er 
årsag til de tilbagevendende problemer. I der bor ved disse brønde vil blive bedt om at parkere sådan 
at arbejdet kan udføres uden problemer og uden skader på bilerne. 
 
 

BREDBÅNDSNETTET 
 
ComX varsler ændringer i TV-platformen pr 1. januar  2013. ComX vil udsende information til alle i 
uge 46. 

 
 
 

Ekstra 'åbent-hus' arrangement i det energirenoverede hus 
 

På opfordring afholder et ekstra 'åbent-hus' arrangement - denne gang dog uden 
borgmester, leverandører, overdådigt kagebord og kaffe ad libitum - i vores 
energirenoverede hus i Degnehusene 26 
 

Søndag d. 18. november kl. 13-14. 
 
Kom og se hvordan det ser ud og hør om hvordan det fungerer. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Hilsen Jesper og Kris 
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K Ø B    O G     S A L G 
 
Lænestol POEM med brunt kærnelæder.   

2 stk. sælges for kr. 250 pr. stk. 
Fodskammel sælges for kr. 100. 
Alle 3 dele sælges samlet for kr. 500. 
 
Henvendelse: Finn Gustafsson, P112, Tlf: 43 63 27 99 
 

 
 

F R E M L Y S N I N G 
 
LØBEHJUL smidt ind i vores have kan afhentes mod beskrivelse. 
 
Henvendelse: Lassen, D40, Tlf: 43 45 44 10 
 
 

E F T E R L Y S N I N G 
 

Hvis I skal have nyt bryggers, er vi meget interesseret i at afhente lågerne til 
fjernvarmeskabet. 
Venlig hilsen, Jan Wiegell og Lisbeth Riisgaard, D95, Tlf: 50 54 07 08. 
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

Besøg på 
Glyptotektet 

25. 
november 

10.00 Væremøllen 
18. november til 
formanden 

Der vil være 
kørelejlighed. 
(Til stationen) 

På Glyptoteket er der p.t. en mindre udstilling af Per Kirkeby. Men Glyptotekets faste 
udstillinger er også et besøg værd. Se nærmere på vores hjemmeside under Links. 
På Glyptoteket er der for øvrigt gratis adgang hver søndag. 

 
 
 
 
 

Du kan  se alt om foreningen på: www.vejrmolle.dk/rvp-mk 
 
 
 
 
 
 
 
Blanket til indmeldelse i 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse:  

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

Fastnet: 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. 
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Udnyt varmen 
 

I Albertslund er der fjernvarme i langt de fleste boligområder, og det er vi 

heldige med. For det er ganske fornuftigt både miljømæssigt og økonomisk at 

opvarme med fjernvarme. Alligevel er der penge at spare ved at tænke over, 

hvordan man opvarmer sin bolig. Her er nogle tips, der kan være med til at sikre 

en lavere varmeregning – uden det går ud over komforten: 

Mærk på røret. Fraløbsrøret på radiatoren skal være så koldt som muligt. Er 

det varmt betyder det, at du sender varme tilbage til varmeværket, og det koster 

ekstra.  

Termostaterne skal stå på det samme. Du sparer ikke noget ved kun at 

tænde én radiator i et rum. Det er tværtimod mest effektivt, hvis alle radiatorer i 

samme rum tændes og indstilles på det samme. 

Skru lidt ned. For hver grad temperaturen sænkes falder energiforbruget med 

cirka 5 procent. Der er altså penge at spare, hvis du kan nøjes med en lidt 

lavere temperatur. Tag i stedet en lille trøje og sutsko på. 

Luft ud ofte. Udluftning er nødvendig! Det giver bedre indeklima og mindre fugt 

i boligen. Lad ikke vinduer stå på klem hele dagen. Luft i stedet ud – gerne med 

gennemtræk. Lufter du ud i lang tid, er det bedst at slukke radiatorerne imens. 

Spar på vandet. Cirka 1/3 af vores varmeforbrug går til varmt vand. Kortere 

bade er derfor en nem vej til en lavere varmeregning. 

Aflæs måleren. Følger du med i dit varmeforbrug undgår du overraskelser, når 

regningen kommer. Det er også sjovere at spare, hvis du samtidig kontrollere, 

at det har en effekt.  

God vinter! 

   Varme hilsener 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

 
 
 
 

http://www.agendacenter.dk/
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Nyt om tv signalerne 
 
ComX holdt mandag den 29. oktober møde med foreningsrepræsentanterne for at orientere 
om kommende ændringer i tv pakkerne fra nytår. Alle huse får i uge 46 et brev med oversigt 
over det fremtidige indhold af tv pakkerne. Bortset fra at Basispakken får flere HD kanaler, er 
den stort set uændret, men prisen sættes op fra 62 kr/md til 69 kr/md. En del af stigningen 
skyldes, at licensen til TV2 sættes op fra den 1. januar. 
 
Det ser mere kompliceret ud for foreningspakken og ultimativpakken både med hensyn til 
indhold og priser. ComX har jo i mange år været boykottet af Viasat, så vi og de andre 
foreninger har haft egen kontrakt med Viasat om kanalerne. ComX har sørget for det 
tekniske udstyr til modtagelse af kanalerne og på vores vegne opkrævet licensen for 
brugerne og overført pengene til foreningerne, som har kunnet betale Viasat. Det samme 
gælder for de kanaler, der forhandles af Canal Digital. Comx har nu efter lange forhandlinger 
indgået forlig med Viasat og Canal Digital, så de kan have kanalerne i deres pakker, dog 
med den begrænsning, at Viasats kanaler skal ligge i den første betalingspakke, det vil sige i 
foreningspakken, som bliver omdøbt til homeflexpakken.  
 
Der skiftes teknologi fra DVB-T til DVB-C, fordi det giver mulighed for flere kanaler i det 
samme frekvensbånd. Når ComX i sin tid ved overgangen til digital teknologi startede med 
DVB-T teknologien, der benyttes ved luftbåren modtagelse, er det fordi man regnede med, at 
der ville være flest fjernsyn på markedet, der kunne modtage de signaler, og at apparaterne 
derfor var billigere. Det har dog vist sig, at de fleste apparater kan bruge begge teknologier. 
Alligevel er der sikkert nogen, der må købe enten et nyt tv eller en ny settop-boks, hvis de 
ikke vil nøjes med de analoge kanaler, der fortsætter en tid endnu. 
 
Teknologiskiftet sker ikke den 1. januar men den anden eller tredje januar, så man den 1. 
januar kan se fjernsyn og høre radio med den etablerede teknologi. Skiftet betyder også, at 
der skal laves en ny kanalsøgning, til gengæld bliver den elektroniske programguide bedre. 
 
Fra den 1. januar går det nye 4G mobil net i drift. Det ligger i 800 Mhz båndet, som 
antenneanlæggene i mange år har været alene om at benytte. Det er derfor vigtigt, at 
husinstallationerne er HF tætte, så der ikke kommer signaler udefra ind i kabelfordelere, og 
forstærkere. Forenede Danske Antenneanlæg, som grundejerforeningen er medlem af, har 
lavet en folder, der forklarer, hvad man kan gøre, hvis der kommer flimmer på skærmen. 
Folderen er vedlagt månedens udgave af Røde Vejrmølle bladet. 
 

Ole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 
 

  



 
12 

 
K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

(Der henvises til udleveret kommunal folder: AFFALDSHÆFTE 2012) 

 

Uge 45 
6. – 7. november 

Dagrenovation 
Papir og glas 

Uge 46 
13. – 14. november 

Dagrenovation 
Haveaffald 

Uge 47 
20. - 21. november 

Dagrenovation 
Papir og glas 
Pap og metal 

Uge 48 
27. - 28. november 

Dagrenovation 
Haveaffald 
Storskrald 

Uge 49 
4. – 5. december 

Dagrenovation 
Papir og glas  

Uge 50 
11. – 12. december 

Dagrenovation 

NB: Sidste  chance for haveaffald er den 27/28 november 

Farligt affald: Fredag den 7. december. 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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Julecafe december 2012 til støtte for zambiske skolebørn 
 

Salg af bl.a.: 
 

Kaffe og kage 
 

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

Smykker, halskæder af natursten. Smykker og tasker lavet af cykelslanger. 
 
Strikkede vanter, huer, halstørklæder, børnetøj, pulsvarmere og strikkede/filtede sutsko. 
 

Fredag den 7. december 2012 fra kl. 14.30 til kl. 17.30 
Lørdag den 8. december 2012 fra kl. 13.00 til kl. 16.30 

Humlehusene 58 i Albertslund 
 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til nedenstående skoleprojekt: 

 
Efter nogle rejser i Zambia hos min bekendte Ingrid Sakwanda har jeg set, at 
der er stor behov for bl.a. støtte til skolebørn, gymnasielever, lærlinge og 
universitetsstuderende. Der er stor fattigdom, meget alkoholmisbrug og vold i 
mange hjem. Mange børn og unge er forældreløse. 
 
En vej ud af fattigdom, alkoholmisbrug og vold kan være skolegang og 
uddannelse. De årlige udgifter til en skoleelev er ca. kr. 1.000 og til en 
universitetsstuderende kr. 3.000. 
 
Min bekendte Ingrid Sakwanda i Zambia har siden 1997 i samarbejde med 
Värnamo Freds och Skiljedomsförening via sponsorstøttet hjulpet en del til 
skolegang og uddannelse. Aktuelt er der 110 skoleelever, der får støtte og 
herudover 6 universitetsstuderende. 
 
  
 

Venlig hilsen 
 

Klara Lindeloff 
Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 
PS. Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 

 

 

  

http://www.h58.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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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.  

 

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.  
Hallerne kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 
 

Cykelskovtur:  
 

En lørdag i løbet af sommeren drager vi ud i det blå medbringende madkurv, boulekugler 
mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter 
deltagerne og vejret.Tilmelding vil være påkrævet, da turens længde tilpasses hvis mindre 
børn deltager. 
 
 
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 på konto reg. 1551 -1659367. 
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 Tlf. 43 96 98 60  
 
Badminton :  Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

mailto:raun.olsen@comxnet.dk
mailto:jk@leaf.dk
mailto:olila@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 


