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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 redaktionsmødet, 
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 4. februar kl. 19.30 
 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk
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Alle er velkommen til  

 

fastelavnsfest  

med udklædning og 

tøndeslagning i Lunden  

søndag d. 10. februar kl 

10:00. 

 

Tønder til børn, store som små, tønder til voksne, 

koner som mænd. 

 

Præmier til kattekonger og kattedronninger,           

varm kakao og fastelavnsboller til alle. 

 

Til at gennemføre arrangementet har vi brug for hjælp på selve 

dagen. Mød gerne op i Lunden kl. 9:30 til ophængning af tønder. 

 

Festlige fastelavns hilsner fra fastelavnsudvalget 
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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


 
5 

 
 

GODT NYTÅR 
 
Det var lige før vi fik hvid jul i Røde Vejrmølle Park, men det hvide der lå holdt nok ikke til 
meteorologernes krav til hvid jul, der vist er 5 mm sne overalt. Der var i hvert fald grønne 
pletter i sneen i vores have. 
 
Bestyrelsen håber, at I alle har haft en god julehøjtid og ønsker jer alle et godt Nytår 2013. 
 

REGNVANDSBRØNDE I DEGNEHUSENE 
 
Bestyrelsen har fået repareret regnvandsledning og strenge fra regnvandsbrønde på 
Degnehusenes P-plads D55 – 101. Den store synder var ’knækkede’ strækninger og 
indtrængning af trærødder. 
 
 

SNERYDNINGEN 
 
Desværre nåede vi ikke at få en gennemgang af vores P-pladser sammen med 
snerydningsfirmaet inden sneen væltede ned. Gennemgangen skulle have fastlagt, hvor vi 
ville have snebunkerne placeret på de enkelte P-pladser, så de ville være til mindst gene og 
ikke afstedkom skader på ydervægge (der er en uafsluttet sag om skader hidrørende fra sne 
lagt i en stor bunke op ad en karnapydervæg). 
 
Sneen skal samles i bunker på steder så det både er fornuftigt for afvikling af snerydningen - 
og som skrevet - ikke giver unødige gener eller skader. 
 
Hvis I mener, at de steder sneen blev samlet i november-december ikke er hensigtsmæssig, 
vil vi i bestyrelsen gerne høre fra jer på denne mailadresse: 
 

svend.vejrmolle@gmail.com 
 
snarest muligt, i tilfælde af, at der skulle komme sne i første halvår af 2013 (temperaturen er 
jo ganske mild for årstiden). 
 
 

PROJEKT KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen har modtaget en bygningsrapport fra en lokal tømrermester med prisoverslag for 
både de nødvendige og nogle mere langsigtede arbejder som rapporten anbefaler. 
Bestyrelsen behandler rapporten på mødet i denne måned. Vi vil derefter igen tage kontakt til 
kommunen for at få en konkret forhandling om eventuelle overtagelsesvilkår, og ikke mindst 
en overtagelsespris. 
 

 

SOLCELLEMANUAL 
 
Der er fremskridt i arbejdet med at udforme en solcellemanual for Røde Vejrmølle Park i 
lighed med den, som Agendacentret tidligere har medvirket til for Godthåbsparken. Som 
grundlag for at kunne anbefale placering af solceller på de eksisterende tage, skal vi have 
lavet nogle statiske beregninger for vores tage. 
 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Solcellerne der blev etableret som led i energiprojektet for D26 er ikke retningsgivende for de 
eksisterende tage, da tagkonstruktionen her er ændret. 
Arbejdet med solecellemanualen sammen med Agendacentret har ikke været det store 
tilløbsstykke. Faktisk har der kun deltaget tre medlemmer, og kun to ad gangen, foruden 
bestyrelsens repræsentant. Der er selvfølgelig også sket nogle væsentlige ændringer ift. 
tilbagebetalingskriterierne.       
 

 

FASTELAVNSFEST 
 
Bestyrelsen har fået tilsagn om at to familier har lyst og kræfter til igen en gang at stå for 
arrangementet. Fastelavnssøndag er i år den 10. februar. 
 
Skulle du have lyst til at være med, kan du melde dig til Svend Tanke Nielsen, H6, på  
 
svend.vejrmolle@gmail.com eller ved at lægge en besked i postkassen i H6  
 
eller hos 
 
louise@vejrmolle.dk, Louise Pedersen, D56 i postkassen 
 
 
Arrangementet er annonceret andet sted i dette nummer af Røde Vejrmølle. 
 

Der bliver altså fastelavn i 

Den gamle Forening. 

 
 

BESKÆRING OG FLISER 
 
Nedenfor finder I listen over de beskæringer, nyplantninger og flisearbejder, der er besluttet 
for foreningsåret 2012-13. 
 

Besluttet 2012 
 F
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Generelt 

Generelt sættes nye træer når japanske kirsebærtræer 
fældes. 
For alle P-pladser beskæres træer så lastbiler kan 
passere og tjørnebuske skæres ned til ca. 50 cm 
samtidig med sidebeskæring. 

  

Humlehusene 

H124 Brolægning ved 2. stikvej i Humlehusene er meget løs. x 
 

H18 

På fællesarealet langs H18’s hæk ønskes: 
1. Beskæring af æblerose i bunden af fællesareal. 
2. Fjernelse af ribsbusk bag bænk. 
    Busken er kvalt af humle. 

 
x 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:louise@vejrmolle.dk
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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 H76. 

 
x 

H96 (delvis) 
Birketræer ændres ikke. Juniperus og gran fældes. 
Rodfræsning af 5 rodstammer. Beskæring af buske og 
græssåning. 

 
x 

H96 
Fliser ud for H96 og H98 har salthuller. Der er også nogle 
længere ned af rækken, som trænger til udskiftning.  

x 
 

Tværstien  
H96 - 102 

Begge sider: Kraftig sidebeskræring langs stien. 
Beskæring og udtynding af buske. 

x 
 

H104 - 106 Opretning af fliser x 
 

Degnehusene 

D17 
10 løbemeter buske (i alt 20) i 2 rækker med tråd imellem 
rækken og såning af græs  

Nyplant 

D64 
14 løbemeter buske (i alt 28) i 2 rækker med tråd imellem 
rækken og såning af græs  

Nyplant 

D35 - 37 Udskiftning og omlægning af fliser x 
 

D39 - 43 
Udskiftning og omlægning af fliser. Stor kampesten ved 
indkørsel 

x 
 

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 og mere ud - de sidste par år. 

 
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.   

D61 Kirsebærtræ ved gavl fældes 
 

x 

P61 Efterbeplantning af udgåede kirsebærtræer 
 

Nyplant 

D72 Kirsebærtræ ved gavl fældes 
 

x 

D72 Udskiftning og omlægning af fliser x 
 

D73 
D73 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 
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D77 Udskiftning og omlægning af fliser x 
 

D78, 86 og 88 Udskiftning af enkelte fliser x 
 

D88 
Kastanjetræ fældes og rodfræsning. Syren ryddes ca. 1 
m fra sti. Græssåning  

x 

D95 - 97 

Fliserne på stien langs vores gavl trænger til at blive lagt 
om og knækkede udskiftet, da ukrudtet er umuligt at 
fjerne og holde nede da mellemrummet mellem fliserne 
efterhånden nærmer sig 5 cm. 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 D97   

Præstehusene 

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

x 
 

P2 Efterbeplantning af udgået kirsebærtræ 
 

Nyplant 

P5 Omlægning af fliser x 
 

P6 
Kampesten flyttes længere ud mod kantsten og pullert 
genetableres 

x 
 

P13 
Død røn og underbeplantning ved bump fjernes og græs 
sås  

x 

P15 Død Juniperus fjernes og græs sås 
 

x 

P22 Tjørn i beplantning fjernes  x 

P35 

Fortovsrenovering udfor P35. Hele vores fortov, samt et 
godt stykke ind over P33, er meget skævt og samler 
store vandpytter ved regn, og isdække ved snevejr. 
Farligt. Det er som om det nord-vestligste hjørne, ind 
mod gennemgangsstien, aldrig er blevet gjort færdigt. 

x 
 

P38 Udskiftning af fliser x 
 

P38 Efterbeplantning af udgåede kirsebærtræer 
 

Nyplant 

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

x 

P1 

Vi har 3 japanske kirsebærtræer stående langs med 
vores gavlhus P1. De 3 træer kunne godt trænge til at 
blive beskåret - især det sidste i rækken længst ned mod 
parkeringspladsen. 

 
x 

P76 - 80 
Fliserne på fortovet ved indgangen til vores hus er 
flækkede og hullede 

x 
 

P91 -93 
Udskiftning og omlægning af fliser også langs bed mod 
P-plads 

x 
 

P91-93 Beskæring af træ ud for P 91-93 
 

x 

P117 Udskiftning og omlægning af fliser x 
 

P123 Nyplantning i græsrabat 
 

Nyplant 

P123-129 Udskift af enkelte fliser x 
 

P123-129 
haveside 

Omlægning af fliser og fjernelse af trærødder x 
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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 
 

P84 - 92 
Vildskud fra akacie og elm fjernes. Nedskæring af syren. 
Rodfræsning og græssåning  

x 

P96 Trappe fjernes og fliser hæves i stedet som rampe x 
 

P104 Omlægning af fliser ud for P104 x 
 

P114 Kirsebærtræ beskæres kraftigt 
 

x 

Lunden 

H96 - 100 Fældning af mange træer på nordskrænten 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

NY KOMMUNAL APP ”GIV ET PRAJ”,  
 
Kære alle sammen  
 
Jeg har lagt et link på hjemmesiden til Albertslunds kommunes nye service "Giv et praj", som 
man kan bruge til hurtigt og let at anmelde fejl og mangler i kommunen, f.eks. huller i vejen, 
ting der er blevet ødelagt eller affald der ligger og flyder. 
 
Jeg kan anbefale deres mobil applikation - som er meget hurtig at bruge (har selv lige brugt 
den til at anmelde at lampen på vores gadebelysning er gået ud). Applikationen giver også 
en status på hvad kommunen gør ved anmeldelsen. 
 
Hilsen Jesper 
Webmaster 

  

http://www.albertslund.dk/Borger/ByTrafikOgMiljoe/GivEtPraj.aspx
http://www.albertslund.dk/Borger/ByTrafikOgMiljoe/GivEtPraj/GivEtPrajTilMobilen.aspx
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

Nytårskoncert 
13.  
januar 

14,00 Musikteatret 
Til formanden 
d76pedersen@comxnet.dk.  
efter først til mølle princippet.  

Foreningen har på forhånd købt 20 billetter á kr. 75,-.  
Der vil blive serveret et glas champagne og chokolade under koncerten. 

Besøg i lokale 
kirker 

23.  
januar 

9,45 Væremøllen 
16. januar til 
formanden 

Der vil være 
fællestransport. 

Foreningen har arrangeret en tur først til Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk og derefter til 
Vejleå Kirke i Ishøj. Der bliver guidet rundvisning i begge kirker ved lokale eksperter.  
For interesserede slutter ekspeditionen med frokost i Kabyssen i Ishøj Havn.  

General-
forsamling 

1.  
februar 

18.00 D. 76 
25. januar til 
formanden 

Der vil blive 
serveret et pølse- 
og ostebord 

Nationalmuseet 7. april 10.00 Væremøllen 
31. marts til 
formanden 

Der vil være 
kørelejlighed til 
Glostrup Station 

POWWOW - Særudstilling på Nationalmuseet (01.09.12-14.04.13) 
"Powwow - Når prærieindianerne danser" er en udstilling om nutidens indianske 
dansefestivaler. Powwow er en sansemættet oplevelse, der handler om at danse sig 
tilbage til rødderne og genvinde identiteten som indianer 

 
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 31.12.2013 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. 

mailto:d76pedersen@comxnet.dk
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Albertslund, den 2. januar 2013 

 
 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 

Fredag den 1. februar 2013 kl. 18.00 
på adressen Degnehusene 76, 2620 Albertslund 

 
 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
 
 
 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.  

4. Forslag til budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent. 

 Bestyrelsen foreslår uforandret årligt kontingent på kr. 100 pr medlem. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

 Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes indsendt til formanden 
senest den 15. januar 2013.  

6. Valg af bestyrelse.  

 På valg er:  

 Hugo Pedersen (Modtager genvalg) 

 Holger Hansen (Modtager genvalg) 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af én revisor.  

9. Valg af én revisorsuppleant.  

10. Eventuelt.  
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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”For et bæredygtigt Albertslund”  
 

 

 

Nyhedsbrev  
No. 67                                                                     December 2012                                                                                     
 

 

”50 veje til den nye energi-by” 

Gennem 50 konkrete projekter vil vi det næste år sætte energien endnu mere på 

dagsordenen. Bl.a. vil vi arbejde med energivaner på jobbet, ”Når du flytter hjemmefra” i fht. 

unge, undervise på skoler, udlåne el-cykel, husbesøg i brændeovnsområderne, uddeling af 

fjernbetjente standby-afbrydere til ældre, demonstrere el-drevne haveredskaber, arbejde med 

energirenoveringer og formidle erfaringer, LED konkurrence, arbejde videre med solceller og 

klimatilpasning (LAR), spar varmt vand, termografering af huse, invitere på ekskursioner og 

lave kampagner. Det kommer til at ske i samarbejde med varmeværket, skoler, 

hjemmeplejen, foreninger, materialegården, stadion, sundhedsrådet, boligområder og flere 

andre, så det skal nok blive godt! Vi glæder os i hvert fald :o) 

Den overordnede ide med de 50 projekter er, på den ene side at øge albertslundernes 

personlige engagement i at få nedsat energiforbruget og få omstillet til vedvarende energi, og 

på den anden side at skærpe bevidstheden om, at nu hvor tusindvis af boliger i Albertslund 

står foran en gennemgribende renovering, så skal det ikke bare ske til nutidens energikrav, 

men til fremtidens skærpede standarder, for husene skal stå der de næste 40-50 år, inden de 

skal renoveres igen, og så nytter det ikke noget, at de stort set er forældede den dag 

håndværkerne forlader byggepladsen!! 

Det er Energifonden, der har bevilliget kr. 848.000 til projektet. Alle medarbejdere i Agenda 

Centeret vil blive involveret i realiseringen af de 50 projekter i 2013, men især Zacharias 

Madsen, der i Centeret hidtil især har arbejdet med solceller. Han er nu ansat som tovholder 

på de ”50 veje”. 

 

Biogas og ”I love Helsingborg” 

I oktober var vi 40 albertslundere på en affaldstur til Helsingborg. Vi besøgte deres 

affaldsselskab (NSR), der bl.a. omdanner organisk husholdningsaffald fra 6 kommuner til 

biogas og gødning. Biogassen bruges i skraldebiler, bybusser og til dels i personbiler. 

Gødningen pumpes via pipelines til omegnens landmænd. På den måde sørger de for, at 

næringsstofferne bliver brugt igen og igen. Og som direktøren i NSR Kim Ohlsson sagde, ”I 

Danmark er I rigtige gode til at brænde og udnytte energiindholdet i affaldet, problemet ved 

forbrænding er bare, at I kun får glæde af affaldet én gang”. 

I Helsingborg har de også gang i en meget interessant affaldskampagne. Den hedder ”I love 

Helsingborg”. Pointen er, at det ikke kun er en kampagne for at holde byen ren, det er en 

kampagne, der skal få borgerne i Helsingborg til at være stolte af deres by, bruge deres by 

og derfor også være med til at holde den ren og pæn. Sidste år deltog mere end 37.000  
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borgere i kampagnen. I Albertslund har vi haft kampagnen ”Min By – Ren By”, som på flere 

måder var en rigtig god kampagne, men det vi hørte og så i Helsingborg, var imponerende, 

og det giver inspiration til at revitalisere indsatsen. Om den skal hedde ”I Love Albertslund”, 

må tiden vise… 

Solcellemarkedet risikerer at kollapse 

I Albertslund såvel som over det ganske land har der været fuld fart på opsætningen af 

solceller – og heldigvis for det. I Agenda Centeret har vi stort set dagligt haft henvendelser fra 

borgere, og efter at vi har hjulpet med at lave en solcellemanual til Godthåbsparken og 

Stadionparken, så er vi nu gået videre til Røde Vejrmølleparken. Men fremtiden bekymrer os. 

Det er rigtigt, at de gamle støtteordninger var alt for lukrative, og trængte til at blive revideret, 

men det der er aftalt nu, er ikke bare at opgive Nettoafregningsordningen, hvor man kan 

bruge el-nettet som batteri, men også Bolig-Job ordningen, ændring i skatteregler og et stop 

for at få tilskud fra varmeværkets energisparepulje. Hvis borgerne fortsat skal engagere sig 

og investere deres sparepenge i vedvarende energi, så nytter det ikke, at ordningerne bliver 

forringet så meget, at tilbagebetalingstiderne for solceller bliver uoverskuelige. Derfor er vi 

bekymrede - men overvejer også, hvad vi kan gøre sammen med forhandlerne, for at 

solcellemarkedet ikke går helt i stå. 

 

Solcellemøde i KB-salen den 28.11. 

Uagtet de nye regler inviterede vi til et nyt solcellemøde i Kommunalbestyrelsessalen den 

28.11. Denne gang handlede det meget om teknik. Vi kom rundt om korrekt montage, brand-

sikkerhed, lokalplaner og tilskud, med oplæg fra Teknologisk Institut, brandinspektøren, 

varmeværket, lokalplanmyndighederne og Agenda Centeret. Ikke overraskende var 

interessen for mødet dog noget afdæmpet, så de nye afregningsregler har allerede sat sig 

tydelige spor. 

 

Nyt hæfte om Direkte Genbrug i 

Albertslund 

I et nyt hæfte ”Boligområder i Albertslund med 

ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere 

tilknyttet”, har vi beskrevet hvordan 9 boligområder 

her i byen har indrettet sig med Direkte 

Genbrugsordninger. 

Muligheden for Direkte Genbrug er væsentlig i 

bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne, men 

ordningerne bidrager også til det sociale engagement og liv i boligområderne.  

Du kan få hæftet i Agenda Centeret eller se det på vores hjemmeside www.agendacenter.dk 

 

Fra Vand til Bæredygtighed 

De seneste to år har vi i Agenda Centeret haft vand som særlig fokus område, og vi håber at 

komme i mål i 2012 med et vandforbrug på gennemsnitlig 100 liter / albertslunder / døgn. Så 

nu flytter vi fokus. Centerets bestyrelse har besluttet, at vi i de næste to år skal have særlig 

fokus på Det Bæredygtige Albertslund – udmøntet i de to ben ”Den vedvarende energiby” og 

”Kredsløbsbyen”. Med andre ord vil vi på den ene side fokusere på energibesparelser, 

energirenoveringer og vedvarende energi, og på den anden side affald, genanvendelse og 

kredsløb. 

http://www.agendacenter.dk/
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Følg med på www.agendacenter.dk 

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

den store verden. Klik ind og følg selv med. 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

 

 

 

Snedronningen 
Fra Degnehusene 33, da der stadig var sne. 

Kan du genkende Frederikke(sort) og Oliver (grøn), 

som med lidt hjælp far (Kenneth) 

har bygget denne fantastiske snefigur. 

 
 

http://www.agendacenter.dk/
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Renovation 2013 

Degne- og Præstehusene Humlehusene 

Glas & papir 

onsdage 
Ulige uger 

Glas & papir 

tirsdage 
Ulige uger 

Haveaffald 

onsdage 
Lige uger 

Fra marts - november 

Haveaffald 

tirsdage 

Lige uger 
Fra marts - 

november 

Storskrald onsdage: 
30. jan - 27. feb - 27. mar - 24. apr 

29. maj - 26. jun - 31. jul - 28. aug 

 25. sep - 30. okt - 27. nov - 27. dec 

Bemærk, at den 27. dec. er en fredag 

Storskrald tirsdage: 
29. jan - 26. feb - 26. mar - 30. apr 

28. maj - 25. jun - 30. jul - 27. aug 

24. sep - 29. okt - 26. nov - 31. dec 

 

Pap og småt metal 

onsdage: 
16. jan - 20. feb - 20. mar - 17. apr 

22. maj - 19. jun - 17. jul - 21. aug 

18. sep - 16. okt - 20. nov - 18. dec 

Pap og småt metal  

tirsdage: 
15. jan - 19. feb - 19. mar - 16. apr 

21. maj 18. jun - 16. jul - 20. aug 

17. sep - 15. okt 19. nov - 17. dec 

Genbrugsstationen 
Åben Alle dage kl. 10,00 - 17,00 

(Undtagen 24-26/12 og 31/12-1/1) 

Farligt affald og småt elektronik 
(Miljøboksordningen) 
Den 1. fredag i hver måned 

(husk at ringe på 80 20 80 30 onsdag inden afhentning) 
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Rumænien indsamling 
 
Det er strømmet ind med ting til Rumænien! Mængden har langt oversteget 
både mine og Foreningen Dansk Ambulancetjenestes forventninger! 
Vores beboere og deres familie, bekendte, kolleger og venner har givet: 

Tøj og sko i alle størrelser, sengetøj, tæpper, legetøj, tøjdyr, spil, 

sandkasseting, mad køkkengrej, porcelæn, glas, fjernsyn, trip-trap-stole, 

vuggestuekrybber, computere, barnevogne, møbler, glemmetøj fra institutioner, 

briller og sågar ski og skistøvler! 

Der er desuden indgået en fast aftale om at hente overskudstøj fra 

Mødrehjælpen hver fredag. Desuden er der givet 150 kr. til benzin! Samt rigtig 

meget papir! 

En dame fra et loppemarked i Nord gav hele sin legetøjsbod, da jeg ville købe 

nogle legetøjssmåting og siden er hun troligt kommet med ting fra Direkte 

Genbrug. 

Et loppemarked i Vallensbæk gav på forespørgsel ALT, de havde tilbage, da 

dagen sluttende! 

På min skole er der ryddet ud i både køkkenet ved lærerværelset og i 

hjemkundskab. Skolens kælder er tømt for gamle møbler! 

1000 tak 

 
Indsamlingen fortsætter 

 
Der er på 10 år sendt 118 lastbiler (uge 43 i 2012) til Rumænien til området 

Constanze (5.største by helt nede ved Sortehavet ) 

Mange hilsener  
Anne-Marie Olsen, H 106 – tlf 51 34 47 37 
 

www.denmark-romania.dk 

http://www.denmark-romania.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 teske 
 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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Nyt fra Brugergruppen – december 2012 
 

* Nu skal vi betale vand til Hofor / Hovedstadens forsyningsselskab 

* Ny kommunal Genbrugsplads 

* Hvad koster vand i 2013? 

* Flere oplysninger? 

 

Nu skal vi betale vand til Hofor / Hovedstadens forsyningsselskab. I Albertslund har 

vi altid haft vores eget vandværk. Det har sørget for, at der altid er frisk vand i hanen, og 

det har vi troligt betalt for (sammen med varmen) via girokort 10 gange om året. Sådan 

bliver det ikke mere. Vandværket er fusioneret med 7 andre kommuners vandværker og 

har sammen dannet det nye selskab Hovedstadens forsyningsselskab – Hofor. Fremover 

er det fra Hofor opkrævningen kommer, når der skal betales for vand og spildevand. 

Selskabet ændrer også ved de 10 opkrævningsterminer. Fremover får vi en selvstændig 

opkrævning på vand ikke 10, men kun 2 gange om året. 

 

Hvad koster vand i 2013? Prisen for vand og spildevand i 2013 ligger nu fast. For 1.000 

liter vand skal vi næste år betale kr. 23,31. For efterfølgende at få de 1.000 liter renset 

skal vi yderligere betale kr. 32,93. I alt kr. 56,24 – altså kun rundt regnet 6 ører for en 

liter leveret direkte i hanen. 

 

Ny kommunal Genbrugsplads. Den kommunale Genbrugsplads på Gadagervej er for 

lille. Der er i fremtiden brug for flere containere, så pladsen skal gøres større. Planen er at 

flytte den til den sydlige ende af Materialegården, så den får indkørsel fra Holsbjergvej – 

derved slipper beboerne i de nye huse på Herstedlund, også for den generende trafik. På 

den nye Genbrugsplads vil der generelt blive mere plads, der skal være faciliteter til 

meget mere direkte genbrug, og til undervisning. Der skal skabes et torvemiljø, hvor man 

kan mødes, og der skal være bedre mandskabsfaciliteter med overblik over hele pladsen 

og naturligvis både solceller og planter på taget.  

Om alt går vel, vil den nye Genbrugsplads være klar til at modtage alskens genbrugelige 

ting og sager fra hus, have og virksomheder allerede i slutningen af 2013. 

 

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

Med venlig hilsen Agenda Centret 

 

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!  

                 

              
 

Fordi det ikke er lige meget,  

hvem der sælger din bolig! 

Strandfelt 

Bytorvet 31, 2620 Albertslund 
Tlf.: 43 64 20 00 email: 256@edc.dk 


