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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 13. MAJ kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

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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SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen den første weekend i maj 
dvs. 4. - 5. maj. 
 
Bestyrelsen har valgt at fravige fra den weekend kommunen holder sin traditionelle Grøn 
lørdag - i år er det lørdag den 27. april da det er midt i St. Bededagsferien. Vi håber I får en 
hyggelig dag med naboer på P-pladsen. 
 
Husk i øvrigt at Grøn lørdag er den dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen 
beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven på kommunens materialeplads 
(ved containerpladsen). 
 
Der er bestilt levering af sand til sandkasserne som sidste år, da bestyrelsen ikke har fået 
nogen ændringsønsker.  Sandet bliver leveret før ovennævnte weekend. 
 
Har I brug for sand kan I derfor bare starte med at tømme sandkassen   
Sandkassen skal tømmes inden det nye sand kommer i. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ønsker om ændringer til listen over kontaktpersoner, hvorfor 
listen antages at være uændret: 
 

Plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 
 

P38 Rikke Leland, P40 H94 Helle Feddersen, H86 

P50 Anne Lindberg, 
P50 

D13 Peter Vedtofte, D11 

P116 Jens Grøn, P120 D17 Elin Klausen, D17 

P21 Niels Gadsbøl, 
P21 

D48 Kim Jensen, D56 

H10 Peter Morthorst, 
H40 

D57 Peter Nielsen, D59 

H18 Morten Thulin, H24 D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

 
 
 
BESKÆRINGER OG FLISERENOVERING 
 
Arbejdet vi bestilte i efteråret er ikke færdigt bl.a. grundet den lange frostvinter. Der ligger 
derfor stadig bunker med grenaffald på enkelte P-pladser. Dette vil blive fjernet hurtigst 
muligt, men da det hentes med stor bil, må vi have lidt tålmodighed grundet omkostningerne 
til en sådan bil.  
 
 
SNERYDNING OG SALTNING 
 
Da vi nu er gået ind i april har vi ikke aftale om snerydning, hvis vejret skulle vise sig fra den 
side en sidste gang i april. 
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Bestyrelsen håber I har været tilfredse med vores vinterberedskab. Inden næste år vil vi 
sammen med snerydningsfirmet gå gennem P-pladserne for at blive enige om hvor sneen 
ligger bedst set fra begge parters side. Så er der ønsker udover det, der er kommet i vinter 
fra P-plads med høje ulige numre i Præstehusene, så send dem til:  
 
Svend Tanke Nielsen, H6, eller på mail svend.vejrmolle@gmail.com 
 
 
KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat med en eventuel overtagelse af Klub Albert fra kommunen. Vi er 
hver især ved at finde vores eget prisniveau, inden vi kan begynde egentlige forhandlinger. 
 
En eventuel overtagelse skal selvfølgelig besluttes på generalforsamlingen i 
overensstemmelse med vores vedtægter. 
 
Klub Albert er den institution der ligger vest for Lunden og nord for Klub Vest ved svinget på 
Snebærstien. Bestyrelsen vil prøve at få et par ’åbent hus’ timer inden generalforsamlingen, 
så interesserede kan se det hus, som bestyrelsen syntes er et scoop som fælleshus for Røde 
Vejrmølle Parken. 
 
 
GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til den 28. maj kl. 19:30. Den afholdes som 
sædvanlig på Herstedøster skole i Musisk rum med indgang fra Trippendalsvej. 
  

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

Guidet besøg i 
Hyldespjældet 

Onsdag 
17. april 

17.00 Væremøllen 
10. april til 
formanden 

Hvis vejret er 
godt forventer vi 
at cykle. 

Guidet besøg i 
latinerkvarteret i 
København 

Maj Afventer Væremøllen Afventer 
Endelig dato 
aftales snarest 

Galla Opera i 
Birkelundparken 

Søndag 
2. juni 

14.00 Væremøllen 
30. april til 
formanden 

Se yderligere 
oplysninger på 
hjemmesiden 

Guidet 
rundvisning i det 
historiske 
Helsingør 

August Afventer Væremøllen Afventer 
Afventer 
afklaring på søgt 
tilskud 

 
 

Du kan se alt om foreningen på: http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html 
 

Vigtigt: Billetsalget til Galla Opera den 2. juni er allerede startet, så skal du med skal 

du hurtigst muligt betale til foreningens konto og meddele det til formanden. 
 

 
 
 
Blanket til indmeldelse i 
 

Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse:  

Fødselsdato:                           (Af hensyn til kommunalt tilskud. Personnummer for medlemmer der er fyldt 65 år) 

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2013 betales med: 

(indsættes på reg. nr: 4434 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. 
 

http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html
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LOPPEMARKED I HUMLEHUSENE 16. juni 2013 9.30-15.00 

 

Kære beboere i RødeVejrmølleParken. 

Den 16. juni 2013 arrangerer vi Loppemarked på P-Pladsen foran 

Humlehusene nr. 56 - 66. Det er en gentagelse af sidste års succes hvor 

vi var mange der fik solgt ud fra vores ”gemmer”. 

DU og din familie er meget velkomne med en bod.  

Vi stiller boder op fra kl. ca. 9.00 om morgenen og lukker ned ved 15.00 

tiden.  

Der vil være en kaffe & Kagebod som børnene fra Humlehusrækken 56-

66 står for. Overskuddet fra salget i kaffeboden går ubeskåret til Birgits 

(H58) Afrika projekt. Sidste år samlede børnene ind så 1 afrikansk barn 

kunne studere 1 år på universitetet!  

Kunne du tænke dig at bidrage med en kage til kaffe & kageboden, er du 

MEGET velkommen. Børnene fik sidste år hurtigt udsolgt så ENDNU 

mere kage er velkomment. 

Vi glæder os til at se så mange RødeVejrMølle beboere som muligt denne 

dag. 

Kærlig hilsen, Line (H56), Birgit (H58) & Michele (H64) 

Ps. Har du spørgsmål kan du skrive til line@familienaaberg.dk eller ringe på tlf. 60466490 

 

Pps. Du skal selv medbringe bord og evt. parasol (fordi solen jo brager ned fra en 

skyfri himmel!) 

mailto:line@familienaaberg.dk
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K Ø B   O G   S A L G 
                

 
 
Luksuskøkken fabr. "Individuelt køkken" skræddersyet til Røde Vejrmølleparken. Ca. 8 år 

gammelt. 

Låger m. lysegrå højtrykslaminat og kirsebærkanter, mange skuffer og høje sokkelskuffer.  

Sælges inkl. vask m. blandingsbatteri, indbygget køleskab og Voss glaskeramisk kogeplade.  

6.500,- kr. 

Spejl med facetslebet kant, 80x120 cm. sælges for 75,- kr. 

Henvendelse: Schliemann, D 71, tlf.: 43640631  
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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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Gå på jagt efter utætheder 
 

Ved at finde utætheder i din bolig, kan du nedsætte dit energiforbrug til opvarmning og 

spare penge på varmeregningen. Samtidig kan du få mere komfort og et bedre 

indeklima. Din bolig kan måske komme til at føles større, fordi du også kan komme til 

at bruge områder, der tidligere føltes kolde og ikke var rare at opholde sig i. 

 

Tætningslister omkring vinduer og døre 

I nærheden af vinduer og døre kan man tit opleve træk. Det kan skyldes at vinduet eller 

døren ikke slutter helt tæt. Er du i tvivl kan du sætte et papir i klemme og hvis det er 

nemt at trække ud, når vinduet eller døren er lukket, så tyder det på, at vinduet eller 

døren kunne trænge til en ny tætningsliste. Du kan også mærke på tætningslisten; hvis 

den ikke længere er elastisk, så skal den udskiftes. Tætningslisterne kan også blive 

mindre elastiske, hvis de males over. 

 

Samlinger kan være utætte 

Oplever du træk, hvor der hverken er dør eller vindue, kan det skyldes utætheder i 

samlingen mellem væg og gulv eller væg og loft – det er dog ikke typisk i betonbyggeri. 

Men er der især fodkoldt kan du skrue fodpanelet af og mærke, om der kommer kold 

luft ind fra samlingen mellem gulvet og væggen. Hvis du tænder emhætten kan du 

nemmere fornemme om der er utætheder. Er det tilfældet kan du fuge langs samlingen 

og skrue fodpanelet fast igen. Der kan også være utætheder mellem væg og loft, og her 

kan du også fuge, hvis du oplever træk. Husk at benytte fugemasse til indendørs brug 

for at undgå skadelige kemikalier! 

 

For resten… 

Har du isoleret brevsprækken, da du fik postkasse? Der kan komme rigtig meget kulde 

ind den vej. Lidt flamingo på indersiden af brevsprækken, eller et gammelt viskestykke 

kan løse problemet. Alternativt kan du også bruge skuresvampe. De isolerer rigtig godt, 

fordi de er fulde af luft. Klip et par skuresvampe til, så de passer i størrelsen. Sæt dem 

på indersiden af brevsprækken og sæt malertape over svampene, så de bliver siddende. 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

  

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 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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 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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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: kgskytte@gmail.com 
 
Kontaktpersoner: 
 
Fodbold : Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60  
 
Badminton :  Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mærkedage i motionistklubben 

Aktivitet: Ugedag: Dato: Tidspunkt: Sted: 

Sommerfest Lørdag 8. juni 14.00 Lunden 

Cykelskovtur Søndag 30. juni 10.00 Væremøllen 

Årsfest Lørdag 17. august 18.00 Lunden 

Planlægningsmøder til sommerfesten 

Møde Mandag 15 april 20.00 Væremøllen 

Indkøbsmøde Søndag 2. juni 12.00 Væremøllen 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


