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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 10. JUNI kl. 19.30 
 
 
 

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


 
4 

 

 
 

GENERALFORSAMLINGEN.  
 

Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 19:30 på Herstedøster Skole, 
musisk rum (indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej). Bestyrelsen omdeler den 
officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og lægger den derefter på 
hjemmesiden. 
 
Husk at forslag med begrundelse, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde (hos formanden Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 eller via 
email på svend.vejrmolle@gmail.dk) senest mandag den 20. maj kl. 17:00 for at komme til 
behandling på generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamlingen). 
Ovenstående er kravet i vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen bede 
om at forslag fremsendes senest den 17. maj kl. 17:00 – På forhånd tak. 
 

FÆLLESAREALER  
 

Bestyrelsen håber at mange benyttede vores sandkassedag til at være med til at give vore 
nærlegepladser og omgivelser en kærlig hånd. Det var jo en dag med fint solskin ovenpå en 
lang kold aprilvinter. 
  
Vi er ved at få lavet de sidste fliserenoveringer og arealvedligeholdelser, som vi bestilte i 
forbindelse med foreningsårets fælde/plante/flise-projekt. 
 

LUNDEN 
 

Vi har fået opstillet et affaldsstativ på Lunden på bagsiden af garagen. Det tømmes når der 
afhentes renovation i Degnehusene. 
 
Der bliver opsat et perkurstativ på Lunden som træningsfacilitet til alle de unge der dyrker 
denne sport. Stativet designes af de unge selv i samarbejde med Fantasileg. Stativet 
placeres på pladsen foran gyngerne. 
 
De udslidte og defekte borde udskiftes med fire nye borde med indlagt rist til bordgrill. 
Betonbordet er blevet repareret. Vores grill er nedslidt og fliserne er knækket pga. varmen. 
Bestyrelsen afventer at indkøbe en ny til næste år.  
 
Jorden rettes op for enden af bordtennisbordet.  
 

NÆRLEGEPLADSER 
 

Bestyrelsen har besluttet at fjerne den lille rutchebane ved P81. Der er ikke taget nogen 
beslutning om at erstatte den med en ny eller andet legeredskab, så evt. forslag modtages 
gerne af bestyrelsens legepladsansvarlige (se andet sted i bladet). Legehus/ruchebane ved 
D13 er efterhånden også meget nedslidt. Bestyrelsen modtager gerne forslag fra 
bestyrelsens legepladsansvarlige. 
 
Dækgyngerne ved D17 udskiftes. Lejerne i gyngen ved D44 smøres så den ikke støjer. 
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SKRALD PÅ P-PLADS 
 

På P-pladsen P1 – 41 er der stillet ureglementeret skrald ud ved carportene. Indholdet 
overholder ikke kravet til hverken til storskrald eller dagrenovation. Der er tale om affald i 
papir- og plastposer. Da det må være klart for de, der har stillet dette affald ud, at det ikke 
blev hentet af renovationsfolkene, beder bestyrelsen det/de medlemmer, der har stillet 
affaldet ud om straks at fjerne dette og selv bringe det til kommunens genbrugsstation 
Gadagervej 23, hvor der er åben alle dage mellem 10 og 17. 
 
Bliver affaldet ikke fjernet senest umiddelbart efter Kr. Himmelfartsweekenden vil bestyrelsen 
bede en vognmand afhente affaldet. Det vil derfor om nødvendigt blive en omkostning, der vil 
blive lagt på alle medlemmer i foreningen. Så opfordringen er klar og tydelig: venligst sørg for 
at affaldet bliver bragt til genbrugsstationen, andet er en uacceptabel adfærd som medlem af 
en forening. 
 

SOMMERFEST – 8. JUNI KL. 14 
  
Det er et stort arbejde, der lægges i denne traditionelle festdag og -aften. Bestyrelsen vil 
gerne opfordre jer alle til at deltage. Det er en god måde at møde hinanden på, og der er 
sikkert også i år brug for medlemmer til at deltage i at få sat arrangementet ’på benene’ og 
forældre til at melde sig som tovholdere for de lege med børnene, som er en del af 
festlighederne. 
I kan kontakte Helle Bennedsen, P81, eller på mail bennedsen.helle@gmail.com 
 

NY CARPORT PÅ P-PLADS H2-52 
 

Der bliver opført en ny carport som den yderste mod øst til rækken på sydsiden af 

beplantningen. Skulle andre på p-pladsen ønske en carport kunne det være tidspunktet at 

komme frem med ønsket til Svend Tanke Nielsen, H6, eller mail til 

svend.vejrmolle@gmail.com 

 

  

mailto:bennedsen.helle@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Sommerfest 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 

NU er det tiden, hvor I skal forberede Jer på årets 
sommerfest i Lunden. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen ved den 8. juni 
 

Ryd op i børnenes legetøj 
 

så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 
 
 
 
 

 

Lørdag den  

8. juni 2013 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

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 

Guidet 
rundvisning på 
Hirschsprungske 

September Afventer Væremøllen Afventer 
Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Guide 
rundvisning på 
LO-skolen 

Oktober Afventer Væremøllen Afventer 
Der vil være 
fælles transport 

 
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


 
8 

 
 

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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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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Sommerfest 

 
 

 Kom til årets sommerfest i  
 Lunden og hyg dig med  
 dine naboer. 
 Børnene holder loppe- 
 marked, hoppeborgen 
 bliver pustet op og vi får                        
 besøg af en tryllekunstner. 

 

  

 

 

 
I løbet af dagen kan du købe fransk hotdog, kage, nybagte vafler, 
kaffe, te, øl, vand, vin og ikke mindst spisebilletter. 
Spisebilletten kan om aften veksles til en bøf eller en pølse med salat 
og flute. Vi har grillen klar kl. 18.00. 
 
 
 
 

    Vi håber på og varme og masser af beboer fra RVP. 
 
 

     

 

 

Lørdag den  

8. juni 2013 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 

http://www.danmarkguide.dk/
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Sammen holder vi byen ren 
 

Måske deltog dit boligområde i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i 

april? Måske var du med, da Agenda Centeret afholdte ”I love Albertslund”-

konference? Der var mange deltagere til begge dele, fordi mange gerne vil være med til 

at gøre Albertslund til en endnu bedre by. Nu vil Agenda Centeret gøre det lettere at 

organisere tiltag, der skal gøre os endnu gladere for Albertslund. 

 

Ligger der henkastet affald, hvor vi bor, så påvirker det vores humør. En undersøgelse 

viser, at mange bliver vrede, når de ser henkastet affald i deres boligområde. Andre 

bliver kede af det, og har ikke lyst til at opholde sig, hvor de bor. Heldigvis viser samme 

undersøgelse, at vi i høj grad har lyst til at gøre noget ved problemet. Ved at være med i 

affaldsindsamlinger og fælles rengøringsdage øger vi glæden ved at bo i byen. Vi 

kommer hinanden ved, og vi føler, at vi gør en god indsats for os selv og vores naboer. 

 

Det kan dog være vanskeligt at tage det første skridt i organiseringen af f.eks. 

affaldsindsamlinger. Du kan derfor kontakte Agenda Centeret, hvis du ønsker hjælp til 

det praktiske. Vi kan bidrage med både udstyr og erfaringer, og vi kan muligvis sætte 

dig i kontakt med andre, der også vil gøre noget ved affaldet i dit boligområde. 

 

I den kommende tid vil Agenda Centeret også 

organisere affaldsindsamling, oprydning og 

rengøring omkring Albertslund Centrum og 

andre steder, hvor vi alle sammen færdes, men 

ikke nødvendigvis bor. Du kan finde os på 

www.facebook.com/ILoveAlbertslund, hvor 

du også kan læse mere om vores planer. De 

forskellige initiativer vil også blive omtalt på 

vores hjemmeside www.agendacenter.dk og i Albertslund Posten. 

 

Agenda Centerets ”I love Albertslund”-kampagne handler ikke kun om affald. Den 

handler om at skabe en god by, hvor vi kan udfolde os og leve et godt liv. Har du derfor 

idéer til, hvordan vi sammen gør Albertslund til et bedre sted, så er du også meget 

velkommen til at kontakte os. 

Kærlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

  

http://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
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


 
15 

Nyt fra Brugergruppen – april 2013 
 

* Rottehandlingsplan 

* Ny kommunal Genbrugsplads 

* Ny afregningsmodel for renovation 

* To nye pilotprojekt for affald 

* Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med 

* Flere oplysninger? 

 

Rottehandlingsplan. Normalt er en rottehandlingsplan ikke noget Brugergruppen beskæftiger sig med, men som 

alt andet skal Brugergruppen også udvikles, og vi prøver at gøre os nogen erfaringer med, hvilke opgaver der med 

fordel kan komme ind under Brugergruppen. Rotter – viste det sig – er en af dem. Ikke fordi 

brugergruppemedlemmerne er eksperter i, hvordan de små bæster skal bekæmpes, men fordi forvaltningen fik 

god respons på, hvordan de med fordel kan henvende sig til boligområder og borgerne med information om rotter, 

og klæde folk på i fht. at forebygge rotter. 

 

Ny kommunal Genbrugsplads. Den kommunale Genbrugsplads skal flyttes og får indkørsel fra Holsbjergvej. På 

den nye plads bliver der opført rigtige mandskabsbygninger, og der bliver bedre mulighed for aktiviteter og 

undervisning for skoleklasser, samtidig bliver pladsen større. Brugergruppen besluttede at udgifterne til den nye 

plads skal finansieres over 25 år. Det betyder en årlig takststigning på kr. 39. Det forventes, at den nye 

Genbrugsplads kan tages i brug sidst på året - eller begyndelsen af 2014. 

 

Ny afregningsmodel for renovation. I Albertslund har vi et system, når vi betaler for vores affald, der motiverer 

til, at vi sorterer så godt som muligt. Jo bedre borgere og boligområder sorterer, og jo mere de gør selv, jo 

billigere bliver renovationstaksten. Det er et godt princip, men problemet er bare, at det ender i nogle meget 

komplicerede regnestykker, for at få sendt regningerne de rigtige steder hen. Derfor arbejder Brugergruppen og 

forvaltningen på at forenkle afregningssystemet – men på en sådan måde, at der fortsat er en kontant gulerod, jo 

bedre man sorterer. Det nye takstsystem forventes at være færdigt til indførelse i 2014. 

   

To nye pilotprojekt for affald. Der er opstået en mulighed for, at vi kan sende vores bio-affald til et centralt 

bioforgasningsanlæg. Derfor igangsættes der nu et pilotprojekt i et boligområde eller to, for at vi kan blive 

klogere på, hvordan vi så skal håndtere bio-affaldet. I det andet pilotprojekt må beboerne blande 

genbrugsfraktionerne sammen tre og tre. De sammenblandede fraktioner køres så til et centralt anlæg, der kan 

skille fraktionerne ad. Det vil i givet fald gøre livet meget lettere for mange albertslundere og motivere til mere 

genbrug, når antallet af fraktioner (og beholdere) skæres ned fra seks til to. 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. Der var også meget andet på 

Brugergruppemødet. Bl.a. blev Agenda Centerets beretning, regnskab og handleplan godkendt, og dermed blev 

tilskuddet til Centeret for 2013 også frigivet. Brugergruppens Årsberetning blev vedtaget. Der var orientering fra 

vandselskabet Hofor - herunder en debat om overgangen fra 10 årlige vandregninger til to. Og der var debat om 

de nye tekniske krav, man skal overholde, hvis man står og skal udskifte sin varmtvandsbeholder, redaner eller 

andet ved fjernvarmesystemet. Det er således mange og interessante ting, der behandles i Brugergruppen. Det er 

et godt sted at blive klogere, og det er et godt sted at få indflydelse på kommunens (miljø)politik. 

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, Brugergruppen og 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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I Love Albertslund-konferencen 

”For et bæredygtigt Albertslund”  
 
 

Nyhedsbrev  
No. 68  

April 2013  

 
 
 ”I Love Albertslund” er vores nye kampagne. Med kampagnen vil vi fokusere på alt det, der 
gør Albertslund til et dejligt sted at bo. Vi vil gerne vise, at vi er stolte af vores by, og sammen 
vil vi værne om byen, dens fysiske miljø og udviklingen af de mange muligheder den giver os 
for at få et godt, sundt og indholdsrigt liv. Pointen er, at en god by ikke opstår af sig selv, og 
den kan hverken forventes eller købes - en god by, 
den skal skabes!  
 
Vi startede kampagnen med at lave 100 plakater med 
albertslundere, der med hver deres udsagn fortæller, 
hvorfor de elsker deres by. Plakaterne hænger 
allerede rundt om i byen og kan ses i større målestok 
på biblioteket. Plakaterne lægger vi også ud på 
Facebook. Siden hedder:  
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 
Vi har ind til videre mellem 3 og 8.000 besøgende om 
ugen.  
 
Lørdag den 6. april afholdt vi ”I Love Albertslund” 
konferencen. 70 deltog og var med til at give god 
energi til kampagnen. Det blev besluttet at Agenda 
Centeret indkalder til nogle fælles rengørings- og 
affaldsindsamlingsdage. Første gang bliver at vaske 
og fjerne affald i stationstunnellen. Men det blev også 
besluttet, at vi vil demonstrere mod brandene, for at 
fortælle dem, der sætter ild på containere og skure, at sådan skal det ikke være i Albertslund!  
 

Vi brænder for byen – vi brænder den ikke af! 
Demonstrationerne starter onsdag den 17. april kl. 
19.00 ved Frihjulet i Vognporten – og så må vi se, 
hvor mange onsdage det bliver nødvendigt at 
fortsætte..  
 
De forskellige aktiviteter bliver lagt ud på Facebook, 
og vi laver også en kalender på 
www.agendacenter.dk. På Facebook kan man også 
følge de initiativer, som boligområder og 
engagerede borgere selv tager i forbindelse med 
kampagnen.  

 
 

 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
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Én har f.eks. inviteret hundeejere til at mødes til en 
fælles Hunde-lufter-tur en gang om måneden, hvor de 
tager skraldeposer med, så de kan samle affald 
undervejs. I Galgebakken har de udskrevet en 
lodtrækningskonkurrence om, hvem der ser de 
”lokale” plakater, og samtidig bruger de ”I Love 
Albertslund” som paraply for deres lokale ”I Love 
Galgebakken”. I Herstedøster og VA 4 Syd inviterer de 
beboerne med til DN’s nationale affaldsindsamlings 
dag den 21.4., og i Syd arbejder de på et initiativ, hvor 
de sommeren igennem vil sørge for skraldeposer til 
alle de mange spisende gæster i Kongsholmparken - 
og sådan er der ved at vokse en lang række I-Love-
initiativer frem! Tænk hvad det ikke alt sammen kan 
blive til…  

”50 veje til den nye energiby” 
Projektet ”50 veje til den nye energiby” er i fuld gang. 
Med ”50 veje til den nye energiby” sætter vi ekstra 
fokus på energibesparelser, energirenovering og 
vedvarende energi. Det sker gennem 50 aktiviteter, der har det til fælles, at de skal skabe 
opmærksomhed om vores energiforbrug og hjælpe til at nedsætte det.  
I første kvartal af 2013 har vi blandt andet lavet to foldere om energimærket for henholdsvis 
elektronik og hårde hvidevarer. Folderne kan findes på biblioteket og i Fona i Albertslund, og 
hos 10 forhandlere af elektronik og hårde hvidevarer i Glostrup.  
På Varmens Dag den 3. februar inviterede vi i samarbejde med Albertslund Forsyning til 
åbent hus på Varmeværket. Omkring 200 albertslundere dukkede op til rundvisning og 
information fra Danfoss, PMG Energy og serviceordningen. Vi gav dem et timeglas, så de 

kan spare vand i brusebadet - og til de sultne var der 
frokost i kantinen.  
Så har vi lavet termograferinger og energitjek i 5 
parcelhuse i Vest og et rækkehus i Læhegnet. Flere 
steder melder beboerne om, at de efterfølgende har 
fået mod på at energirenovere deres boliger.  
Vi har holdt oplæg om energibesparelser for et 
beskæftigelsesprojekt på Herstedlund Skole og for 
VA4 Syd. I VA4 Syd kører vi også en energispare-
konkurrence med 15 husstande, der i 2013 konkurrerer 
om at nedsætte elforbruget mest muligt.  
I marts indkøbte vi en el-cykel. Den kan man låne i 
f.eks. en uge og så selv prøve, hvordan det er at have 
medvind på cykelstierne… Et godt miljøvenligt 
alternativ til bilen på de mellemlange ture - og sådan er 
de 50 store og små energiprojekter godt på vej til at 
blive realiseret i 2013.  
 
Følg med på www.agendacenter.dk  
Hver mandag opdaterer vi vores hjemmeside med 

miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Klik ind og følg selv med.  
Med venlig hilsen  

 
Povl Markussen  

Agenda Center Albertslund  
”For et bæredygtigt Albertslund 
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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 


