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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 2. september 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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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
Sommeren i Røde Vejrmølle Park har indtil videre været af den gode slags, nogle syntes 
måske for tør og for varm, men sommer har det været. Græsset på vores fællesarealer har 
vist ’høstmoden’ farve og næsten ikke vokset i denne sommer.  
 
Desværre er sommeren også ’dræbersneglesæson’ om end tørke og kulde i vinteren har 
været på vores side, men det er vist nu de, der lever skal til at lægge æg – ca. 400 pr. snegl. 
Husk derfor igen i år at hjælp med til, at de iberiske snegle ikke bliver en epidemi ved at 
rydde op i bunker, både i egen have og det nære fællesareal.  Der er indkøbt sneglegift, der 
kan hentes ved henvendelse til bestyrelsen.   
 
 

AFFALD PÅ FORTOVSRABAT PÅ STENMOSEVEJ 
 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra kommunen om at de gentagne gange har 
oplevet, at der henlægges stort affald på rabatten på nordsiden – vores side – af 
Stensmosevej. 
 
Det er kommunen, der plejer Stensmosevej og dens rabatter med fortove og græsarealer. 
Kommunen ønsker derfor at få præciseret overfor grundejerforeningens medlemmer, at der 
ikke må henlægges affald på rabatten, med mindre I har lavet en aftale med kommunen. 
 
Der er ikke nogen speciel aftale om at der hentes stort affald på Stensmosevej, så får I en 
aftale med kommunen om at henlægge stort affald på rabatten, er det jer selv, der skal aftale 
afhentning med firmaet M. Larsen, der fjerner stort affald fra grundejerforeningen. Dette er 
beskrevet i den renovationsfolder, I alle har modtaget fra kommunen, og aftalen med M. 
Larsen laves ved at ringe til firmaet på telefon: 

 

M. Larsen 4348 9259 
 

EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Bestyrelsen efterlyser ønsker til beskæringer og fliseopretning. På baggrund af indkomne 
forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner Walther Jensen. 
Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i gang. De 
indkomne ønsker vil til orientering blive bragt senest i oktobernummeret af bladet. 
 
Vi gør opmærksom på at ønsker til beskæring og flisearbejde, der er indleveret sidste år ikke 
automatisk medtages, men skal genfremsættes. Det samme gælder for arbejder, der ikke er 
blevet efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Samtidig kan vi oplyse at beplantning og træer på stikvejenes bump tilhører Albertslund 
kommune, hvorfor grundejerforeningen ikke har mulighed for at beskære eller ændre denne 
beplantning. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre ændringer på fælles-
arealerne. 
 
Ønsker fremsættes senest den 31. august 2013 til 
 
Steen Thystrup, Humlehusene 2, 
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 
 
Og venligst elektronisk hvis det er muligt for at gøre arbejdet med listen nemmere for Steen. 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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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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Til Bestyrelsen ! 
 
Når jeg går en tur med min hund i vores skønne bebyggelse, er der en ting som springer i 
øjnene – den forskellighed hvorved vi agerer og sætter præg på “vores huse”. 
  
Stakit: Højde – farve – og uens som bare pokker. 
Gangarealer: Mange af dem er ufremkommelige. 
Trailere: Som står fastlåst på parkeringspladsen året rundt. 
Tagbagagebærere: Som opbevares i Carporte. 
Husene: Farven på facader og udhuse/tilbygninger. 
  
…og der er sikkert mere, hvem ved. 
  
Mit spørgsmål: Har bestyrelsen overladt det til “ Gadens Parlament “ at styre hvad vi må eller 
ikke må? 
  
Lige nu ser det ud for mig, som om alt er tilladt, bare vi bliver enige på gaden. 
  
I dette øjeblik har jeg indhentet tilbud på hvad det vil koste at få bygget en altan på udhænget 
i stuen. 
  
  
Med venlig hilsen 
Bjarne – Degnehusene 97 
  
PS! velkommen i Fristaden Røde Vejrmølle Park 
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

Guidet 
rundvisning i det 
historiske 
Helsingør 

25. August 09.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
19. august 

Der vil være 
fælles transport 
til Helsingør 

Guidet 
rundvisning på 
Hirschsprungske 

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

Guidet 
rundvisning på 
LO-skolen 

Søndag 
den 22. 
september 

09.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
15. september 

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 

 
 

  



 
9 

 
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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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 start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings 
(AMS) sommerturnering og indendørs-stævner 
i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man 
aldersmæssigt min. skal være i slutningen af 30'erne for at deltage. 
I turneringen deltager andre beboerhold fra kommunen og 
udendørsturneringen løber fra 1/5 til medio september. 
  
Det gælder så ikke RVPMK i år, da det p.g.a. manglende 
tilslutning eller interesse, ikke har været muligt at stille et hold 
for 2013 sæsonen!! De få spillere (3-4 stk.) der stadig gerne ville 
være med, henvises til Godthåbsparken's hold og det er 
allerede arrangeret. Trist - men det er realiteterne! 

  
Der er fortsat søndagstræning kl.10.00-11.30 på banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende 
afslapning øl/vand i "Væremøllen". 
 
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: 

Årsfest Lørdag 17. august 18.00 Lunden 

 
 
 

 

 

  

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 


