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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 2. JUNI 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 lona@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 20 44 03 38 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:lona@vejrmolle.dk
mailto:sikker@get2net.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:cahalkjær@hotmail.com
mailto:vejrmolle@gmail.com


 

Fra Bestyrelsen 

 
4 

 

GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19:30 på Herstedøster Skole, det store 
fællesrum (indgang fra hovedindgangen ved Trippendalsvej). 
 
Bestyrelsen omdeler den officielle indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen og lægger den 
samtidig 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.com) senest mandag den 19. maj kl. 17:00 for at komme til behandling på 
generalforsamlingen (bestyrelsens sidste møde inden generalforsamling-en). Ovenstående er krævet 
i vores vedtægter, men af trykketekniske årsager vil bestyrelsen bede om at forslag fremsendes 
senest den 16. maj kl. 17:00 – på forhånd tak. 
 
 

FÆLLESAREALER 
 
Håber at mange benyttede vores sandkassedag den 27. april til at være med til at give vore 
nærlegepladser og omgivelser en kærlig hånd. Det var i hvert fald en fin dag med solskin til den slags 
aktiviteter. 
 
Som et forsøg på at beskytte vores flisearealer ved P-pladsen Humlehusene 56 – 126 mod skader fra 
tunge biler har vi fået opsat nogle tunge kampesten i fortovskanten. Den ene sten blev i marts påkørt 
af et transportfirma så voldsomt at ca. 10 m2 fliser blev beskadiget. Chaufføren gjorde ingen ting for at 
melde skaden. Heldigvis blev påkørslen observeret og bestyrelsen har kontaktet firmaet. De er dog 
ikke særlig villige til at påtage sig skaden og få det anmeldt til deres forsikring. Desværre gik der mere 
end en måned før bestyrelsen kunne rette henvendelse til den leverandør, der havde sendt 
transportfirmaet, men vi holder fast i sagen og håber, at vi til slut kan få betalt reparationsarbejdet. 
 
Hvis I ser tilsvarende skader på vores fællesarealer/-anlæg fx at renovationsvognene knækker vores 
fliser ved at køre op på fortovene, opfordrer bestyrelsen jer til hurtigst muligt kontakte bestyrelsen, så 
vi kan rette henvendelse om skaden, der måtte være forvoldt, så foreningen kan holdes skadesløs. 
 
Bestyrelsen arbejder med et projekt for lys i Lunden, dels på boldbanen, og dels i pavillonerne ud fra 
et ønske fra nogle unge, der bruger Lunden. I projektet indgår også opsætning af et lysspor på dele af 
borgen, og som et fokuspunkt for Lunden, belysning nedefra af det store træ. Al belysning vil være 
brugerstyret, så det sikres, at der ikke brændes lys af, når der ikke er behov. 
 
 

 
BREDBÅNDSNETTET 
 
Vi oplevede desværre et større ’nedbrud’ på vores bredbåndsnet i weekenden den 5. og 6. april. 
Bestyrelsen har bedt ComX (nu Dansk kabel TV) om at sikre, at der - hvis lignende forstyrrelser skulle 
gentage sig på vores internet, telefoni og TV - gives en automatisk besked, når vi som enkeltkunder 
kontakter ComX-support (det krævede at man havde en anden telefonadgang fx mobil). Ligeledes 
bad vi om, at der gives information hurtigst muligt på ComX informationskanal i TV-pakken. 
 
ComX har beklaget det store nedbrud og lovet at forbedre informationsniveauet fremover ved 
sådanne hændelser.  
 
 



 

Fra Bestyrelsen 

 
5 

KLUB ALBERT 
 
Der har desværre været nogle overleveringsproblemer med vores sag i forvaltningen. Bestyrelsen 
mente klart i oktober at have tilkendegivet, at foreningen var meget interesseret i at købe af Klub 
Albert. En proces blev aftalt, men den var ved personskifte i forvaltningen gået tabt. Bestyrelsen 
opdagede desværre først i april at forvaltningen fortsat afventede den tilkendegivelse, der blev givet 
på generalforsamlingen maj 2013 og bekræftet for forvaltningen igen ved et møde tilbage i oktober 
2013. 
 
Bestyrelsen var, som beskrevet i forrige nummer, af den opfattelse, at arbejdet gik sin 
forvaltningsmæssige gang bl.a. fordi grunden skulle være opmålt med henblik på udmatrikulering. 
 
Der er nu aftalt en ny proces, der skulle sikre, at salg af Klub Albert fremlægges til vedtagelse på 
kommunalbestyrelsesmødet i september, hvorefter der kan udarbejdes udbudsmateriale, som 
foreningen så kan byde ind på. Et betinget salg kan så være afsluttet inden årets udgang. Betinget af, 
at vi som forening kan acceptere den lokalplan, der udarbejdes efter salget. Forvaltningen ser dog 
ikke noget problem i at udforme en lokalplan, der bedst muligt giver foreningen mulighed for at 
anvende Klub Albert som fælleshus. 
 
Bestyrelsen vil yderligere redegøre for sagen på generalforsamlingen. 
 
 

TRAMPOLIN I HAVEN 
 
Bestyrelsen har fået nogle henvendelser angående mulighed for regulering af anvendelse af 
trampolin i haven. Det mener bestyrelsen ikke der er mulighed for. 
De, der har henvendt sig, føler sig dels generet af den støj, der følger med leg på trampolinen, og 
dels det indkig til naboer, som hoppene betyder. Vores haver er så smalle at trampoliner, der ikke er 
gravet ned uvilkårligt sender børn (og måske voksne) et pænt stykke over en standardhæk. 
 
Bestyrelsen opfordrer jer med trampolin til at lave aftaler med naboen/naboerne, så vi kan opretholde 
et rimeligt naboskab. 
 
 

SOMMERFEST – 14. 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 aktiviteterne ved festen. Næste 
sommerfestmøde er den 26. maj kl. 20 i Væremøllen (garagen) i Lunden. 
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AF BØRN OG UNGE DER BRUGER 

PARKOUR STATIVET I LUNDEN 

 

     
 

VIL I VISE HVORDAN I BRUGER STATIVET?  

 

SOM ET INDSLAG TIL UNDERHOLDNINGEN TIL 

SOMMERFESTEN DEN 14. JUNI 

 
KONTAKT SANNE KROGH, DEGNEHUSENE 18 ELLER KARIN SKYTTE, 

DEGNEHUSENE 68 

 

 

 

 
K Ø B   O G   S A L G 

 

Rød 3-hjulet Winther cykel med lad. Cyklen er i rigtig god stand. Sælges for 125 kr. 
 
Henvendelse til: Bente og Gert Quaade, P 78, tlf: 61 28 54 61 
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En ny øl- eller sodavandsflaske 

indeholder op til 80 % ”gammelt” 

glas 
 

Når du sorterer dine brugte flasker og glas fra, er du med til at hjælpe 

miljøet.  

 

Når skraldemanden henter det brugte glas bliver det kørt til 

Holmegård glasværk (som nu hedder Reiling). Her bliver det 

først sorteret. Beskidt glas, metallåg, 

plastik, porcelæn og keramik bliver 

sorteres fra. Det er kun det rene 

glas, der kan genbruges.  

Bagefter bliver det rene glas knust til små glasskår. Som 

så bliver smeltet om, så det kan bruges til nye flasker og 

glas.   

 

Det du skal komme i glascontaineren er:  

Flasker, glas, hvor der har været syltetøj, kaffe, syltede agurker osv. i, og 

drikkeglas som ikke er krystalglas.   

Glasset skal være skyllet rent, men du behøver ikke bruge sæbe.  

Man må IKKE komme 

keramik, porcelæn, 

spejlglas, glas fra ildfaste 

fade og krystalglas i 

containeren med 

genbrugsglas. 

Når man smelter glas om, bruger man kun 15 % af den energi, der går til at lave 

helt nyt glas. 

For hvert kilo glas, der genbruges, skånes miljøet for 300 gram CO2. 

Agenda Center Albertslund 
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Renovation 2014 

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: 
29 jan, 26 feb, 26 mar, 30 apr, 
28 maj, 25 jun, 30 jul, 27 aug,  
24 sep, 29 okt, 26 nov, 31 dec. 

 

Storskrald tirsdage: 
28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr,  
27 maj, 24 jun, 29 jul, 26 aug,  
30 sep, 28 okt, 25 nov, 30 dec. 

  

Pap og småt metal 

onsdage: 
22  jan, 19  feb, 19 mar, 16 apr, 
21  maj, 18 jun, 16 jul, 20 aug,  
17 sep, 22 okt, 19 nov, 17 dec. 

 

Pap og småt metal  

tirsdage: 
21 jan, 18 feb, 18 mar, 15 apr,  
20 maj,17 jun, 15 jul, 19 aug, 
16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 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) 

 



 
Indlæg 

 
9 

 

 

Sommerfest 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Sæt kryds i kalenderen ved den 14. juni. 
 

Ryd op i børnenes legetøj. 
 

- så de er klar til børnenes loppemarked. 
 
 
 

Vi ses – selvfølgelig 
 
 

FESTKOMITEEN 

 
  

Lørdag den  

14. juni 2014 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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”For et bæredygtigt Albertslund” 
  

Nyhedsbrev  
No. 72                                                                                            
April 2014                                                                                  
 

Hvad lavede Agenda Centeret egentlig i 2013? 

Samarbejde med 70 % af byens boligområder. ”I Love Albertslund” kampagnen med hjerte- og 

stjerneplakater, demonstrationer mod brandene, affaldsindsamlinger og konference. Store 

Byttemarkeder, først på ”Grøn Dag – Sund Dag” og siden på Birkelundgård. Projekt ”50 veje til den 

nye energiby” med mere end halvtreds vidt forskellige initiativer indenfor energi og klima på bare et 

år. Indfrielse af målet om, at en albertslunder i gennemsnit maks. skal bruge 100 liter vand i døgnet. 

Central affaldssortering og nedgravede beholdere. Byens nye Genbrugsstation og Ministerbesøg. 

Klimakunst. ”Den store omstilling – hvad gør vi nu?” i samarbejde med Information og DR. 

Ekskursioner og netværk. Termografering og el-cykel-udlån. Fyr-fornuftigt og solceller. Grønne tage 

og renoveringer. Oplæg, undervisning, kursus, konkurrencer, uddeling af lommeaskebægere, et hav 

af artikler og muligheden for Agenda Centre, eller som vi også kalder os ”Grønne Omstillingscentre”, i 

alle kommuner via finansloven. Det er nogen af overskrifterne på alt det, vi arbejdede med i 2013. Vi 

har samlet det hele i vores ”Beretning 2013”, og den kan læses her: 

http://www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/ACA-Beretning-2013-foto-OK.pdf 

Du kan også få den på papir ved henvendelse til os. God fornøjelse! 

 

Spændene I-Love-lørdag med Positiv Psykologi, Lykkeforskning og masser af ideer til at 

Dyrke, Høste og Spise Albertslund 

Selvom overskriften for årets ”I Love Albertslund konference” den 8. marts var ”Dyrk, Høst og Spis din 

by”, handlede den om meget mere, end hvor og hvordan man kan dyrke krydderurter og kartofler. 

Helt i kampagnens ånd fortalte Positiv Psykolog, Nina Tange fra Århus Universitet, om, hvordan man 

med enkle redskaber og en positiv tilgang kan 

opnå både bedre resultater og større glæde. 

Simon Elsborg, Århus Universitet der forsker i 

lykke og bæredygtighed, står foran at skulle 

lave en større undersøgelse her i Albertslund, 

og han fortalte om den seneste viden inden for 

http://www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/ACA-Beretning-2013-foto-OK.pdf
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lykkeforskningen. Derefter blev der dømt Dyrk, Høst og Spis. I Agenda Centeret samler vi op på alle 

ideer og de ting og arrangementer, vi aftalte. Det bliver lige fra inspirationsture til lokale havedyrkere,  

 

hønseholdere og biavler over kortlægning af frugtbuske og -træer i byen til årets Klimamarch ”Gå-1-

Ton”, der nok snarer skal til at hedde ”Gå-1-frugttræ”  

Du kan følge med i I Love Albertslund på: https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Det Bæredygtige Albertslund – mulighedernes by!  

Det er altid godt at beskrive målet, hvor man gerne vil 

hen. I Agenda Centeret er vores mål Bæredygtighed – 

hverken mere eller mindre, for Ubæredygtighed giver 

hverken mening eller fremtid! Derfor har vi nu udgivet 

”Det bæredygtige Albertslund – mulighedernes by”. I 

hæftet definerer vi de tre grundvilkår for 

bæredygtighed:  

     1. Den vedvarende energiby 

     2. Kredsløbsbyen og 

     3. Den bæredygtige kultur.  

Vi overfører dem til Albertslund forhold og uddyber 

dem, for at kunne blive skarpere og mere målrettede i 

vores indsats. Det har været spændende at få ned på 

papir, og vi håber, det også kan inspirere andre. Du 

kan se hæftet her: 

http://www.agendacenter.dk/wp-

content/uploads/2013/10/bda-08-scr.pdf 

…eller få det på tryk i Agenda Centeret. 

 

 

 

Store Vejleå Trampesti – en oplevelse året rundt! 

Kulturøkologisk Forening har også barslet med et nyt hæfte. Det 

er en guide på 32 sider til Trampestien. Det er spækket med 

naturoplevelser og kulturhistorie samt et kort over Trampestien. 

Foreningen arrangerer også en række guidede ture. Hold øje 

med dem i Albertslund Posten eller se dem på vores 

hjemmeside. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk Vi opdaterer hver uge 

vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og 

vil du løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send 

en mail til albertslund@agendacenter.dk 

 

         

 

 

         Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 

 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
http://www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/bda-08-scr.pdf
http://www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/bda-08-scr.pdf
http://www.agendacenter.dk/
mailto:albertslund@agendacenter.dk
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Nyt fra Brugergruppen – april 2014 
 

* Madaffaldet skal sorteres fra og bioforgasses! 

* På Brugergruppemødet i april  

 

Madaffaldet skal sorteres fra og bioforgasses!  

Hvis det står til Brugergruppen, så skal vores madaffald nu frasortere til bioforgasning og 

kompostering. Det indstillede Brugergruppen til Kommunalbestyrelsen på aprilmødet. 

Baggrunden er, at Albertslund kommune har forpligtiget sig til en genbrugsprocent for 

husholdningsaffaldet på 50 % i 2018. I dag er den bare på 19 %! En stigning fra 19 til 50 

% bliver intet mindre end en kæmpe opgave, og den kan kun nås, hvis vi frasortere 

madaffaldet. For madaffaldet (eller bioaffaldet om man vil) udgør nemlig omkring 40 % 

af det, der kommer i skraldeposerne under køkkenvasken. Ikke fordi det fylder 40 %, 

men fordi det er tungt og vejer 40 %.  

For at må målet, skal sorteringen af de andre affaldsfraktioner også forbedres, men 

frasorteringen af madaffald bliver den helt store udfordring. Og hvad gør vi? Skal det 

opsamles og afhentes ved husstanden? Skal det samles i containere? Skal det kommes i 

nedgravede beholdere? Hvor mange forskellige løsninger kan håndteres rationelt i 

Albertslund? Hvad koster det? Hvad giver den bedste service og den bedste sortering? 

Hvor skal det forgasses? Og når nu der bliver mindre i restfraktionen, skal den så kun 

tømmes hver fjortende dag? Spørgsmålene er mange, og vi har travlt, for rammerne skal 

allerede fastlægges af Kommunalbestyrelsen til november. Derfor er der også fuld gang i 

affaldsforsøgene. Først og fremmest i Galgebakken, hvor de i marts tog et helt nyt og 

udvidet affaldssystem i anvendelse - herunder indsamling af madaffald. 

 

På Brugergruppe mødet i april var der også meget andet spændende på dagsordenen. 

Renoveringen af Kanalen og Kanalgaden til 50 millioner, vandtaksternes udvikling i de 

kommende år, Vestforbrændingens forslag til nyt affaldssystem, Agenda Centerets og 

Brugergruppens årsberetninger, varmeværkets overtagelse af drift og vedligehold af 

private varmeanlæg, og så var der valg. Valg til både Brugergruppens Arbejdsgruppe 

(bestyrelse), Agenda Centerets bestyrelse, VEKS’s brugerråd, Sundhedsrådet og 

følgegruppen til Kanal-renoveringen. Brugergruppen beskæftiger sig således med ganske 

mange ting, og er en ret central spiller i byen. Hvis du vil høre mere Brugergruppen eller 

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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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 
 

Sanne Krogh, D 18 Telf. 43 96 98 60 

NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 

 

 

 

   



 
Annoncer 

 
14 

     

 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


 
Annoncer 

 
15 

 



 
Annoncer 

 
16 

 

 

Turnering i petanque 
 

Søndag den 18. maj kl. 13:00 afholdes der RVP åben i double. 
 

Tilmelding senest den 15. maj 2014 på tlf: 51 23 34 97 eller aogb.blok@comxnet.dk 
Pris: 20 kr. pr. double incl. 1 øl/vand 

Der spilles efter RVP’s regler 
Vi ses i Lunden 

M.v.h RVP Motionister 
 

mailto:aogb.blok@comxnet.dk
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 

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

Guidet 
rundvisning på 
Carlsberg 

Søndag 
11. maj 

10.30 Væremøllen 
Til kasserer 
senest 1. maj 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Gallaopera på 
Birkelundgaard 

Søndag  
1. juni 

14:00 Birkelundgård 
Til kasserer 
senest 20. april 

KF er vært ved 
sandwich-bolle. 
Husk stol. 

Guidet 
heldagstur til 
Elmelund kirker 
på Møn 

Onsdag  
4. juni 

09:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 28. maj. 

Der vil være 
fælles transport 

Havnerundfart i 
Københavns 
Havn 

Søndag  
29. juni 

10:00 Væremøllen 
Til kasserer 
senest 13. juni 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Guidet byvan-
dring i det 
gamle Roskilde 

Onsdag  
6. august. 

08:45 Væremøllen 
Til formand 
senest 30. juli 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

Guidet tur til 
søfartsmuseet i 
Helsingør 

Lørdag  
23. 
august. 

09:30 Væremøllen 
Til formand 
senest 16. aug. 

Der vil være 
fælles transport 

Guidet tur til 
Roskilde 
Domkirke og 
Kloster 

Lørdag 
20. sept. 

09:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 13. sept. 

Der vil være 
fælles transport 
til Glostrup St. 

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

 
 
 
 
 
 
  

http://vejrmolle.dk/rvp-kf/rvp-mk.html
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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.  
I samme turnering findes også en seniorturnering. Deltagerne skal her være 
18 år gamle. 

 

  OBS: Nu er det lykkedes at stable et hold på benene igen. Kontakt Henrik H 84 

Badminton:  
I perioden 1-9 til 30-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om lørdagen 
fra 8:00 til 16:00.  
 
Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med børnene 
m.m. 
 
Petanque: Hver søndag kl. 11.00 er der folk, der spiller Petanque på baneni 
Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 
 
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 
 

Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven – for alle i bebyggelsen! 
Henvendelse: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 
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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. 
 
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: jesper.krogh@cloetta.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: skyttefam@sol.dk 
 
Kontaktpersoner: 
Fodbold : Henrik Sørensen H   84 Telf. 40 29 75 85 
   E-mail: mhs@gpmaler.dk 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

  E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

Petanque : Bjarne B. Hansen D   97 Telf. 51 23 34 97 
   E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 

 
 
 
 
 

Mærkedage i motionistklubben 

Aktivitet: Ugedag: Dato: Tidspunkt: Sted: 

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:jesper.krogh@cloetta.dk
mailto:olila@comxnet.dk
mailto:mhs@gpmaler.dk
mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:aogb.blok@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 


