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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 7. APRIL 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 bennedsenhelle@gmail.com 

 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.  Strømforsyning til Calisto-boxen 
udlånes.  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:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com
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OM CALISTO-BOKSENE 
 
Det sker med jævne mellemrum, at den transformator, der giver strøm til Calisto boksen, går 
i stykker. Der har grundejerforeningen så en reserve, så man kan hente en ny, hvis uheldet 
er ude. Den slags sker nemlig altid på et højst uheldigt tidspunkt før en weekend eller en 
fodboldlandskamp, man havde glædet sig til at se. Det lukker også for internettet og 
telefonen, så man er uden kontakt med omverdenen indtil, der er strøm på Calisto boksen 
igen. Det er foreningsrepræsentanten Ole Henningsen, der har transformatorerne liggende. 
De koster ikke noget, for grundejerforeningen besluttede ved den sidste aftale med ComX 
om service og vedligeholdelse af nettet, at de betaler en ny boks, hvis den gamle går i 
stykker og strømforsyningen er jo en nødvendig del af boksen. 
 
 

FASTELAVNSFESTEN  
 
blev, som vores tradition byder, afholdt i Lunden søndag den 2. marts kl. 10.00. Mange børn, 
og også en del voksne, kom festligt udklædt til trods for en råkold og tåget formiddag. Der 
blevet slået til tønderne og kattekonger og dronninger fik deres velfortjente kroner, 
fastelavnsris og tøjdyr. Bagefter var der varm kakao og fastelavnsboller til alle. 
 
Tak til Louise og John, der ( igen!) havde stået for indkøb og logistik og tak til de 
forældre/bedsteforældre, der hjalp til, da der skulle slås til tønderne. 
 
 

KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen arbejder stadig på projektet om at overtage Klub Albert som beboerhus, men det 
er et sejt træk med hensyn til lokalplan og udmatrikulering. 
 
 

NABOHJÆLP 
 
I aprilnummeret af dette blad vil bestyrelsen orientere om, hvad du som grundejer kan gøre 
for at sikre dit hjem mod indbrud mv. og hjælpe dine naboer med at holde øje med deres 
hjem. 
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TEST EN ELCYKEL  
… og få en flyvende start på en sundere hverdag  
 
Albertslund Kommune låner fra 1. april 2014 elcykler ud i tre måneder ad gangen til bilister, 
der har over 5 km til arbejde. Har du lyst til at opleve en hverdag, hvor du: 
 

 Hurtigt og komfortabelt kommer til og fra job 

 Får daglig motion – med eller uden sved på panden 

 Springer bilkøerne over og kører lige til døren 

 Får flere lommepenge – og bruger færre benzinpenge 

 Ikke udleder CO2, når du transporterer dig til og fra arbejde 

Så gå ind på www.testenelcykel.dk og tilmeld dig kampagnen fra 3. marts 2014. 

 

 

 

http://www.testenelcykel.dk/
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Er du også til (andels)solceller!? 
 

 

Har du ikke mulighed for at sætte solceller på dit eget tag, men er interesseret i at 

få solceller alligevel, så er her en god mulighed for at komme med på solcelle-

bølgen. 

 

Vestegnens Vedvarende Elværk (VVE) er et solcellelaug, der er blevet til i samarbejde 

mellem Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup og Agenda Center Albertslund  – og 

lauget har store ambitioner med solenergi. VVE har en aftale med en bygningsejer i 

Fabriksparken om at opsætte et solcelleanlæg, der kan producere 350.000 kWh årligt. 

Anlægget bliver udstykket i 800 andele - og du kan blive andelshaver! Det er på helt 

samme måde som i et vindmøllelaug. 

 

For 100 kr. kan du forhåndstegne en andel, og dermed opnå retten til at købe den. Du 

kan også reservere flere, hvis du vil det, men inden du kan købe dem, er der to ting, der 

skal falde på plads. Dels skal EU godkend den ordning, der sikrer en fornuftig pris for 

den strøm, som solcelleanlægget producerer. Dels skal solcellelauget med i den pulje af 

solcelleanlæg, der får den forhøjede støtte. Begge dele skulle være på trapperne, og så 

vil dem der har reserveret, kunne gå videre og købe deres andel(e). 

 

En andel i solcellelauget kommer til at koste knap 5.000 kr., og den vil være tjent hjem 

efter 10 år. Hvad der så sker derefter afhænger af el-prisen til den tid. Man skal ikke 

regne med at tjene styrtende med penge på en andel, men mindre kan også gøre det, og 

under alle omstændigheder, vil du være med til at omstille fra olie, kul og gas til 

vedvarende energi – oven i købet lokalt produceret! Og det er jo ikke så ringe endda   

 

Du kan læse mere om Vestegnens Vedvarende Elværk og forhåndstegne andele på 

www.vve.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

 

http://www.vve.dk/
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 theske 

 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 
 

Ole Lassen, D.40. Telf. 43 45 44 10 
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 start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings 
(AMS) sommerturnering og indendørs-stævner 

i vinterperioden. Vi har deltaget med et 7 mands veteran hold, hvor 
man aldersmæssigt min. skal være i slutningen af 30'erne for at være 
med. 
I turneringen deltager andre beboerhold fra kommunen og 
udendørsturneringen løber fra 1/5 til medio september. 
  
Det gælder så ikke RVPMK længere, da det p.g.a. manglende 
tilslutning eller interesse, ikke har været muligt at stille et hold 
for 2014 sæsonen!! De få spillere (3-4 stk.) der stadig gerne ville 
være med, henvises til Godthåbsparken's hold. 
  

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 lørdagen 
fra 8:00 til 16:00.  
Hallerne kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 

Cykelskovtur:  
 

En søndag 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  
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Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves på konto reg. 1551 -1659367. 
Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
 
 
 

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: 

Generalforsamling Fredag 28. marts Kl. 19.00 Væremøllen 

Sommerfest Lørdag 14. juni Kl. 14.00 Lunden 

Sct. Hans Aften Mandag 23. juni Kl. 18.00 Lunden 

Sct. Hans Aften Mandag 23. juni Kl. 21.30 Bålet tændes 

Cykelskovtur Søndag 3. august 10.00 Væremøllen 

Årsfest Lørdag 16. 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 


