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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 7. OKTOBER 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 Helle 

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-forstærker udlånes til forsøg. 
Wattmeter/watttimemåler udlånes. 

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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STORSKRALD - IGEN 
 
Præstehusene 
 
I begyndelsen af august - eller måske tilbage til juli måneds storskraldsdato - var der lagt en 
større bunke affald på græsarealet for enden af stamvej Præstehusene ud for nummer 53 og 
55. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på problemet medio august, og vi har uden held 
forsøgt at finde synderen.  
 
Langt hovedparten af det, der var lagt ud, ville aldrig blive taget med ved storskraldsafhent-
ningen og udgjorde nu en fare, idet fx en glasdør ikke længere havde ét helt vindue. 
Renovationsfolkene tog dét, som de måtte tage med, men resten blev liggende og blev ikke 
afhentet og heller ikke fjernet af ’synderen’. Det var byggeaffald, malerrester og en lydpotte 
m.m. Der lå en masse glas fra glasdøren og fra et stort spejl. 
 
 

 

 

Det er simpelthen utroligt, at enkelte medlemmer ikke kan overholde de krav og regler, der 

gælder for vores affaldsordninger. Ingen i vores forening kan da være så naive at tro at den 

bunke, der blev lagt ved Præstehusene, bare blev afhentet ved almindelig affaldsafhentning. 

Skulle et medlem komme til at sætte noget ud, der ikke bliver afhentet, er det helt 

selvfølgeligt godt naboskab at bringe det ’hjem’ igen og selv sørge for, at det bliver afleveret 

på kommunens genbrugsplads. 
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At foreningen ikke denne gang fik en regning for afhentning af det omtalte ’storskrald’ 
skyldtes udelukkende andre medlemmer, der tog initiativ til at samle glasskårene op og 
bringe det til genbrugsstationen. – mange tak til disse medlemmer. 
 

Humlehusene 
 
For at blive ved emnet står der lige nu tre vinduer på P-plads H2 – 54 der helt tydeligt ikke 
blev taget med ved storskraldsafhentningen den 27. august. De venter på at ejeren, der 
stillede dem ud, henter dem hjem igen og selv sørger for, at de håndteres korrekt. 
 

REPARATION AF REGNVANDSBRØNDE VED D39 
 
Vi har fået udført et større reparationsarbejde på en regnvandsstikledning med tre 
nedløbsbrønde ved D39. Ledningen var fuldstændig stoppet med rødder fra egetræerne, der 
står oven på denne stikledning. Det var nødvendigt med et større frigravningsarbejde før det 
var muligt at få en TV-inspektion og efterfølgende få skåret stikledningen fri for rødder.   
 
Der er åbenbart stikledninger, der ikke er lagt helt korrekt, da de første gang blev anlagt. 
Små ’åbninger eller sprækker’ ved rørsamlinger giver adgang for trærødderne, som med 
tiden stopper ledningerne til. Vi kan jo håbe, at arbejdet blev gjort bedre i Præste- og 
Humlehusene for det er primært i Degnehusene vi har haft disse store reparationsarbejder.  
 
Husk at melde til bestyrelsen, hvis der er problemer med at regnvandet ikke ledes væk 
gennem vores regnvandsbrønde. Reparationer kan måske blive billigere hvis vi kan tage det 
umiddelbart når problemet opstår. 
 

REPARATION AF ASFALTREVNER PÅ P-PLADSER. 
 
Bestyrelsen har forsøgt med en anden og tilsyneladende mere holdbar måde at reparere de 
revnedannelser der åbenbart bliver ved at ske. 
 
Vi bestiller nu samme behandling på p-pladserne ved Præste- og Degnehusene, så når det 
passer ind i Skanskas program, vil der blive sat skilte op, så I ikke parkerer, hvor der er 
revner i et bestemt tidsrum. 
 

CAMPINGVOGNE PÅ PARKERINGSPLADSER. 
 
Vi kommer lige igen i år med følgende: Nu er feriesæsonen ved at være forbi, og der er ingen 
undskyldninger for at parkere campingvogne på vores P-pladser. Dette gælder også for 
campletter og almindelige trailere. Vi kan anbefale, at de er fjernet inden udgang af 
september - i år , hvorefter vi vil bede nærpolitiet om at tage affære. 
 
Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores vedtægt ikke tilladt, at have 
nogen form for ”tilhænger” parkeret på vores P-pladser ej heller i carportene – de er kun til 
indregistrerede køretøjer. 
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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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Nyt fra Brugergruppen – sep. 2013 
 

 

* Første spadestik til kommunens nye genbrugsplads er taget 

* Affald og varme stiger, mens vandprisen holdes nogenlunde i ro 

* HOFOR – skal vi have albertslundere i bestyrelsen?  

* Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med 

* Flere oplysninger? 

 

 

Første spadestik til kommunens nye genbrugsplads er taget. Genbrugspladsen er skal 

flyttes. Pladsen på Gadagervej er for lille og indkørslen ligger lige ud til beboelse, så den 

skal flyttes. Den nye plads får indkørsel fra Holsbjergvej, den bliver større og mere 

overskuelig. Om alt går efter planen, kan den nye plads tages i brug i slutningen af 

januar. På pladsen vil der både være faciliteter til Direkte Genbrug og undervisning. Og 

Brugergruppen har diskuteret et katalog med ideer til, hvordan alle besøgende kan får den 

hjælp og vejledning, de har brug for, så service og sorteringen bliver bedst mulig – det er 

lige fra at alle skal kontaktes af pladspersonalet, over ”Spørg bare” kampagne, til nye 

skilte og ”byttebørs” på pladsen såvel som på nettet. 

 

Affald og varme stiger, mens vandprisen holdes nogenlunde i ro. Det er stadig for 

tidligt at sige, hvad vi skal betale for varme og vand til næste år, men det bedste bud lige 

nu er, at varmen stiger, mens vandet holdes i ro. Derimod ligger det fast, at prisen for 

affald kommer til at stige. 

Affaldstaksten steg ikke i år, og det burde den have gjort. For nu kan vi nemlig se, at der 

kommer for lidt penge i kassen i år. Og det underskud, skal vi så betale til næste år. Alt i 

alt betyder det en stigning på affaldstaksten på omkring 10 %.  

Varmen er lidt mere kompliceret. I disse år, skal vi bruge rigtig mange penge på at forny 

alle rørene i Syd og Vest i forbindelse med de store renoveringer. Det koster, og der er 

derfor lagt op til en stigning på 10 %. Men det synes Brugergruppen er for meget, så vi 

har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at lånene får en længere afdragsperiode, så 

stigningen kun bliver det halve. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Desuden kender 

vi endnu ikke næste års betaling til VEKS. 

Vand og spildevand står HOFOR jo for. De har meldt ud, at deres priser vil være 

nogenlunde de samme til næste år som i år. Men som sagt, det er endnu for tidligt i 

budgetlægningen til, at vi kender de helt præcise takster i 2014. 

 

HOFOR – skal vi have albertslundere i bestyrelsen? Vores vandselskab HOFOR skal 

have to bruger-repræsentanter i bestyrelsen, og de skal vælges nu. Brugergruppen 

opfordrede Rudi Tobisch fra Godthåbsparken og Povl Markussen fra Hyldespjældet til at 

stille op. I bestyrelsen skal de bl.a. arbejde for, at vi kan bevare den lokale 
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brugerindflydelse, vi har tradition for i Albertslund, så alt omkring vand ikke besluttes 

oppefra. Hvis man vi stemme til valget, skal man gå ind på www.hoforvalg.dk og 

registrere sig som vælger. Det skal man gøre senest den 16. september! 

 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. Tilskuddene til at 

gennemføre energibesparelser på sit hus fortsætter. Forsøget med indsamling af organisk 

affald til bioforgasning er i gangsat i Hyldespjældet, hvor der også kører et forsøg med 

indsamling af træ til spånpladeproduktion. I Galgebakken starter forsøget snart med 

indsamling af  blandede fraktioner - hård plast, metal og glas i en container. Papir, pap og 

plastfolie i en anden. På et centralt anlæg skilles materialerne så fra hinanden og sendes 

til genbrug.  

 

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.hoforvalg.dk/
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Æg med god samvittighed 
 

Æg fra burhøns er blevet fjernet fra hylderne i en af de store supermarkedskæder 

(Kvickly). Det er godt nyt for dyrevelfærden, for det er kummerlige forhold burhønsene 

har. Men der er også stor forskel på, hvordan de andre æg produceres. Her er en lille 

guide om hønsenes forhold, som du kan bruge, når du køber æg i supermarkedet: 

 Økologiske 

æg 

Frilandsæg Skrabeæg Buræg 

Flok-størrelse Max. 3.000 

høns sammen 

Max. 25.000 

høns sammen 

Max. 25.000 

høns sammen 

Max. 10 høns 

pr. bur. Hele 

flokken op til 

90.000 høns 

Indendørs 

plads 

6 høns pr. m2 9 høns pr. m2 9 høns pr. m2 13 høns pr. m2 

Udendørs 

plads 

4 m2 pr. høne 4 m2 pr. høne Ikke mulighed 

for at komme 

udendørs 

Ikke mulighed 

for at komme 

udendørs 

Krav om 

dagslys i 

stalden 

Ja Nej Nej Nej 

Foder Økologisk Genmodificeret 

foder tilladt 

Genmodificeret 

foder tilladt 

Genmodificeret 

foder tilladt 

 

Vi køber mange produkter, der indeholder æg som f.eks. brød og pasta, og vil man være 

sikker på, at varen ikke er produceret af æg fra burhøns, skal man vælge økologiske 

varer. Det står nemlig ikke på konventionelle varer om æggene stammer fra 

frilandshøns, skrabehøns eller burhøns. 

 

Hobbyhøns. I foråret gjorde Folketinget det lovligt at sælge (og 

bortgive) æg fra hobbyhønsehold. Så måske vil flere begynde at 

holde egne høns i haven eller fælles høns på fællesarealer. Det 

er nemlig både godt for miljøet og til stor glæde for både børn 

og voksne.   

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

http://www.agendacenter.dk/
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Kulturel Forening tilbyder: 

 

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

Guidet 
rundvisning på 
LO-skolen 

Søndag 
den 22. 
september 

09.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest 17. 
september 

Der vil være 
fælles transport 
til Helsingør 

Guidet 
rundvisning på 
Statens 
Museum for 
Kunst 

Onsdag 
den 30. 
oktober 

09.30 Væremøllen 
Til formanden 
senest 23. 
oktober 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Arkens udstilling 
med Frida Kahlo 

November Afventer Afventer Afventer Afventer 

 
 

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

 
 
 
 
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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Kære beboer i Røde Vejrmølle Parken 

Søndag den 29. september vil der blive afholdt ”I Love Albertslund” - dag.  

Det kommer til at foregå ved, at alle boligområder i Albertslund er blevet opfordret til at holde 

affaldsindsamlingsdag/forskønnelsesdag, og som tak vil der efterfølgende være et 

arrangement på Birkelundgård om eftermiddagen for alle deltagere, hvor bl.a. Doc.T. 

kommer og optræder. 

Derfor vil vi gerne invitere dig og din familie til affaldsopsamling kl. 10-12 i og omkring Røde 

Vejrmølle Parken. 

Agendacentrets sørger for affaldsposer, veste, snappere og handsker.   

Kl. 13-15 vil der være underholdning, mad og drikke på Birkelundgård.   

Alle der deltager i affaldsopsamlingen vil få udleveret en billet, der vil kunne byttes til en 

sandwich og en øl eller sodavand, samt kaffe og kage. 

Vi håber at du vil være med til at gøre vores område og by pænere og vise, at vi værner om 

Albertslund. 

Tilmelding til arrangementet kan ske hos Agendacentret på telefon 43 62 20 15, eller på 

landon@agendacenter.dk helst inden den 16. september. 

Med venlig hilsen 

Agendacentret 

 

 
 
 
 

mailto:landon@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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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 


