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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
normalt 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. NOVEMBER 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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Gennemgåede beskæringer og flisearbejder 
 
Bestyrelsen har haft en gennemgang med vores gartner A.W. Jensen (AWJ), og hans tilbud 
gennemgås på bestyrelsesmødet i november, hvor der bliver prioriteret iblandt de ønsker, 
bestyrelsen er enige i bør tilgodeses inden for budgettet.  
 
Først i næste nummer af bladet kan vi skrive hvad der kommer til at ske på vores 
fællesarealer. 
 

Den værste storm i mands minde 
 
Røde Vejrmølle Parken slap desværre ikke uskadet gennem den storm, som bladene dømte 
til at være den værste i mere end hundrede år. 
 
Tage på en række i Præstehusene og et enkelt hus i Humlehusene blev alvorligt ødelagt af 
stormen. Træer væltede men lavede heldigvis ikke større skader end at blokere for 
gående/kørende trafik. 
 
Hvad der skete i de enkelte haver ved I selv. 
 
Tagskaderne i Præstehusene håber bestyrelsen på, at vi kan få en faktabeskrivelse af, så 
andre i foreningen kan tage eventuelle nødvendige forholdsregler. Der kan jo komme udsagn 
fra forsikringsselskaberne, der forhåbentlig dækker skaderne, som kan være alle til gavn at 
kende.     
 
Bestyrelsen fik vores gartner til hurtigt at save de væltede træer i stykker, så de kunne 
fjernes og passage kunne genetableres. Dette arbejde kommer desværre til at betyde at vi 
ikke kan få lavet så meget beskærings- og flisearbejde, som vi har bedt om tilbud på. Vi vil 
selvfølgelig i første omgang holde os til de ønsker, der er modtaget inden for den givne frist.  
 
 

Klub Albert 
 
Der er ikke noget nyt at fortælle. Arbejdet foregår med henblik på, at vi kan tage en 
beslutning på vores generalforsamling i maj 2014. 
 
 

Vinterberedskab 
 
Bestyrelsen vil gerne have tilbagemelding fra de forskellige P-pladser om hvor I gerne ser 
sneen skrabet sammen, så det kan ske fornuftigt for snerydningsmaskinerne og med mindst 
mulige gener for os alle. 
 
 
ComX varsler positive ændringer for vores up-/downloadhastigheder og de vil gøre det gratis 
for jer medlemmer. De tilbyder, som det er beskrevet, at fordoble de eksisterende 
hastigheder, hvis vi forlænger kontrakten uopsigeligt de næste tre år. 
 
For de, der ikke har behov for mere end 512 kb som både up-/downloadhastighed, vil dette 
blive tilbudt gratis. 
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Mere om dette i næste nummer, idet bestyrelsen vil vurdere tilbuddet på mødet i november. 
Det forventes at ville træde i kraft sidst på året. 
 
 

Valgplakater i vores område 
 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at der som noget nyt var hængt valgplakater op på 
lygtepæle i Præstehusene. 
 
Dette har ikke været gjort så langt tilbage, som bestyrelsen kunne huske, så vi har bedt den 
pågældende vælgerforening om at tage dem ned igen. 
 
Her fik vi hjælp af stormen og det svar at den pågældende vælgerforening ikke ville sætte 
nye op. 
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Hej Finn ! 
 
Her er et par billeder af fliser ude foran Degnehusene 97 – Har ligget sådan 
siden juli måned. 
 
Vores “udmærkede Gartner” er vel vidende om det – alligevel sker der ikke en 
sk.. 
 
Folk der gå forbi tror endda, at det er mig, som ikke har lagt fliserne ordentlig. 
 
Bjarne 
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Hjælp hjemløse med tøj m.m. 
 

Café Klare (natcafé for hjemløse kvinder), Mariatjenesten og Mændenes Hjem er i kontakt 
med mange hjemløse, der lider under vinterkulden. Herfra efterlyses følgende til uddeling 
blandt samfundets mest underprivilegerede: 
 
Undertøj, strømper, lange underbukser, varme trøjer, bukser, vinterjakker og -frakker, huer, 
vanter, halstørklæder, støvler samt flade damesko. 
 
Endvidere sengetøj, håndklæder og soveposer. 
 
Du kan aflevere tøj m.m. til os, og vi vil sørge for at viderebringe det. 
 
Med venlig hilsen 
Stig Nielsen og Susanne Burlund, H30, tlf. 2148 4114 
 
 
Tøj m.m. kan også afleveres følgende steder: 
 
Café Klare - Natcaféen for kvinder 
Lyrskovgade 2, 2. sal 
1758 København  
Tlf: 3646 4601 (mellem kl. 19.00-15.00) 
 
Natcaféen for kvinder er oprettet som et §110-tilbud i henhold til Serviceloven. Natcaféen har 
20 sovepladser. Tilbuddet er udelukkende for kvinder i en nødsituation og dermed har 
mandlige borgere ikke adgang. Målgruppen er hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly 
og overnatning. Café Klare giver ro i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne 
med henblik på motivation til en livsforandring. 
 
Mariatjenesten v/Kirkens Korshær 
Istedgade 20 
1650 København V 
Tlf: 3324 5050 (mellem kl. 10-12) 
Åbent mellem kl. 12-16 og kl. 19.30-23.00 
 
Mariatjenesten er et værested for mennesker, som færdes i området omkring Mariakirken.  
Mariatjenesten sigter på at give mellemmenneskeligt samvær og omsorg til brugere, som 
ønsker det. Mariatjenesten hjælper gerne med kontakt til myndigheder og behandlingssteder, 
men Mariatjenesten foretager ikke selv behandling og påtager sig indenfor lovens rammer 
tavshedspligt og videregiver ingen oplysninger til myndigheder. 
 
Mændenes Hjem  
Lille Istedgade 2 
1706 København V 
Tlf: 3324 3904 
Åbent hele døgnet 
 
Mændenes Hjem er socialt og sundhedsfagligt tilbud til hjemløse og udsatte mennesker. 
Mændenes Hjem består af en boafdeling, et kontaktsted, et stofindtagelsesrum, en 
sundhedsafdeling samt en række projekter. Mændenes Hjems tilbud er alle placeret på 
Vesterbro i København. 
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Julecafe december 2013 til støtte for zambiske skolebørn 

 
 

Salg af bl.a.: 
 

Kaffe,  kage og vafler 
 
 

Forklæder til voksne og børn, tasker og babylinned i afrikanske stoffer. 
Kurve, perledyr diverse håndarbejde medbragt fra Zambia, Zimbabwe 

Smykker, halskæder af natursten. Smykker og tasker lavet af cykelslanger. 
 

Strikkede vanter, huer, halstørklæder, strømper, babytøj, pulsvarmere, filtede sutsko. 
 

Fredag den 6. december 2013 fra kl. 14.30 til kl. 17.30 
Lørdag den 7. december 2013 fra kl. 13.00 til kl. 16.30 

Humlehusene 58 i Albertslund 
 
Alle indtægterne fra julecafeen går ubeskåret til nedenstående skoleprojekt: 

 
Efter nogle rejser i Zambia hos min bekendte Ingrid Sakwanda har jeg set, at 
der er stor behov for bl.a. støtte til skolebørn, gymnasielever, lærlinge og 
universitetsstuderende. Der er stor fattigdom, meget alkoholmisbrug, sygdom 
og vold i mange hjem. Mange børn og unge er forældreløse. Jeg har senest 
været på besøg i foråret 2013. Jeg lægger en beretning med foto frem, og jeg 
fortæller også gerne. 
 
En vej ud af fattigdom, alkoholmisbrug og vold kan være skolegang og 
uddannelse.  
 
Min bekendte Ingrid Sakwanda i Zambia har siden 1997 i samarbejde med 
Värnamo Freds och Skiljedomsförening via sponsorstøtte hjulpet en del til 
skolegang og uddannelse. Aktuelt er der 100 skoleelever, der får støtte og 
herudover 6 universitetsstuderende. 
 
  
 

Venlig hilsen 
 

Klara Lindeloff 
Birgit Henriksen 
Humlehusene 58 
2620 Albertslund 

Kontakt via www.h58.dk 

 
 
PS. Der er løbende salg af ovenstående varer efter aftale på. Tlf. 3027 4857. 

 

http://www.h58.dk/
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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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Godt indeklima i kolde tider 

 
 

Det er blevet koldere i vejret, og vi opholder os mere indendørs. Derfor skal du sørge 

for, at du har et godt og sundt indeklima. På den måde undgår du husstøvmider, 

skimmelsvamp, fugtskader og andre ubehageligheder. 

 

Hold luftfugtigheden nede. Luft kraftigt 

ud med gennemtræk nogle gange om 

dagen. Jo mere du er hjemme, jo oftere 

skal du lufte ud. Det er ikke kun godt for 

indeklimaet at lufte ud, også for varme-

regningen er det bedst at lufte kraftigt ud 

i kort tid i stedet for at lade et vindue stå 

på klem hele tiden.  

Ved at lufte ud nedsætter du luft-

fugtigheden, og så nedsætter du også 

risikoen for, at der udvikles husstøvmider og skimmelsvamp. Sørg også for at tørre tøj 

udendørs, bruge emhætten og grydelåg, når du laver mad og sørg for at 

udluftningsventilerne er åbne. Det hjælper alt sammen til at holde luftfugtigheden nede. 

  

Undgå unødig kemi. Selvom det er mørkt udenfor og stearinlys giver hygge, så 

begræns alligevel mængden. Tændte stearinlys udsender mange små partikler, der kan 

være sundhedsskadelige. Sørg altid for at vægen er kort, og at lysene ikke soder – sod er 

nemlig partikler. Duftlys indeholder parfume, der kan være allergi-fremkaldende. 

Stearinlys kræver udluftning! 

 

Luft ud på badeværelset. Skrab gulv og vægge af, når du har været i bad, så der ikke 

bliver ved med at være fugtigt. Sådan kan du i øvrigt også undgå at få mange sølvfisk. 

De trives bedst i fugtige omgivelser. Støvsug også i sprækker og revner, for sølvfisk 

lever blandt andet af støv og sæberester, og de foretrækker mørket.  

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 
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Kulturel Forening tilbyder: 
 

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

Arkens udstilling 
med Frida Kahlo 

Søndag den 
24. november 

09.45 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
17. november 

Der vil være 
fælles transport 
til Arken 

Koncert Sjølund 
Kammerkor 

Tirsdag den 
10. december 

15.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 3. 
december 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Koncert i 
Holmens Kirke 

Torsdag den 
12. december 

15.00 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 
20. oktober 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Koncert Sjølund 
Kammerkor 

Søndag den 
15. december 

18.30 Væremøllen 
Til formanden 
senest den 8. 
december 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

 
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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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 


