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Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
¾ Bestyrelsens opgaver. 
¾ Vinterberedskab. 
¾ Vedrørende tilbudt serviceaftale fra 

DONG. 
¾ Carporte. 
¾ Forsøg med ny flisebelægning. 
¾ Arbejde i Roholmsparken nord. 
 
Indlæg: 
 
¾ Demokrati fordrer reel åbenhed og 

indsigt om foreningen. 
¾ Fremtidssikring kræver god økonomi. 
¾ Vask i blødt vand. 
¾ Julecafe december 2014 til støtte for 

zambiske skolebørn. 
¾ Køb tøj, som du kører bil. 
 
Annoncer: 
 
¾ Service-udlejning. 
¾ Vestegnens Vinduer A/S. 
¾ EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 
Foreninger: 
 
¾ Kulturel forening tilbyder. 
¾ Røde Vejrmølle Parkens Motionist Klub. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 1. DECEMBER kl. 19.30 
 
 
 

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 
 Thomas H 12   
 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 
Dansk  
Kabel-TV 

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 
20 44 03 38 

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 fås 
hos Ole i P67.  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:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:vejrmolle@gmail.com
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VINTERBEREDSKAB 
 
Bestyrelsen fortsætter samarbejdet med vores snerydningsfirma. Vi vil anvende de samme 
steder på P-pladserne til sneen, der skrabes sammen. De er valgt, så det kan ske fornuftigt 
for snerydningsmaskinerne og med mindst mulige gener for os alle. 
 
 
VEDRØRENDE TILBUDT SERVICEAFTALE FRA DONG 
 
I har formentlig alle fået et brev fra Dong Energy med tilbud om en serviceaftale sidst i 
oktober måned. Bestyrelsen gør opmærksom på, at kommunen tilbyder en gratis 
gennemgang af fjernvarmeanlæg og klimaskærm på vores bolig – se nedenfor. 
 
Dong Energys tilbud er således et forretningstilbud, som ikke har sammenhæng med vores 
Fjernvarmeforsyning. Det er således op til jer selv at vurdere, om I ønsker at indgå en aftale 
med Dong Energy om noget, der tilbydes gratis fra kommunen. Kommunens tilbud 
indeholder ikke en serviceaftale. 
 
Dette er klippet fra kommunens hjemmeside: http://albertslund.dk/borger/energi-og-
forsyning/fjernvarme/fjernvarmeordning/ 
 

Fjernvarmeordning  
 
Få en gratis gennemgang af dit fjernvarmeanlæg og klimaskærmen på din bolig  

 
Alle fjernvarmebrugere i Albertslund Kommune tilbydes et gratis varmetjek efter 
principperne i Fjernvarmens Serviceordning. 
Ordningen indeholder et tilbud om en gennemgang af din bolig og at varmeanlægget er 
indstillet korrekt. 
I forlængelse af gennemgangen modtager man en rapport med bl.a. forslag til 
forbedringer på anlæg og klimaskærm (boligens vinduer, tag facade, isolering mv.) 
Arbejdet udføres af VVS-folk, der har gennemgået et særligt kursus på området. 
Albertslund Varmeværk benytter sig i denne forbindelse af følgende tre firmaer, som du 
kan kontakte og lave en gratis aftale med: 

x Albertslund VVS - tlf: 43 62 42 70 
x Energi Consulting - tlf: 27 62 70 96 
x Lorentzen og Klok - tlf: 43 64 92 21 

For yderligere information om Fjernvarmens Serviceordning se FJR-ordningen. 
Ordningen er et led i Energispareaktivitetsplanen 

 
 
CARPORTE 
 
Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling for Carportlauget, når vi har fået det nødvendige 
materiale til en beslutning om nye tage og måske LED-belysning under tagene. 
 
Da vi i carportlauget har besluttet selv at stå for den nødvendige vedligeholdelse opfordrer 
bestyrelsen carportbrugerne på de enkelte P-pladser, til at sørge for at tagrender og 
tagnedløb er renset, så regnvand kan føres til kloakken og ikke bare vælter ud over 
tagrendekanten. 
 
 

http://albertslund.dk/borger/energi-og-forsyning/fjernvarme/fjernvarmeordning/
http://albertslund.dk/borger/energi-og-forsyning/fjernvarme/fjernvarmeordning/
http://www.fjr-ordning.dk/
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Nedenfor er vist status for carporte på vores P-pladser. Bestyrelsen vil gerne have en 
tilbagemelding fra de af jer, der ikke er brugere af den carport i oversigten I står opført som 
bruger af med angivelse af, hvilken carport I nu bruger. Vi mener, at oversigten i det store og 
hele er korrekt, men der er enkelte steder hvor vi er i tvivl. 
 
To specifikke steder er vi usikre på vores registrering: 
 
P-plads Præstehusene 2 – 60, hvem bruger carportene 3 – 9? 
P-plads Præstehusene 1 – 49, hvilke carporte bruger P1 og P5?  
 
Venligst meld tilbage på mail til: svend.vejrmolle@gmail.com 
 

PRÆSTEHUSENE 2 – 60 
        24 carportpladser 

             Indkørsel 
                   P58 P50 P24 P42 P28 P32 P40 P30       NORD 

       v v v v v v v v       

     24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13   

   
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   SYD 

        v v o v v o v         

         P10 P16 P8 P54 P12 P14 P20         

   Indkørsel 

 

P8 P54 P12 

                           PRÆSTEHUSENE 62 - 126 
       26 carportpladser 

             Indkørsel   
               P122 P120 P68 P66 P118 P96 P102 P86 P90 P92 P94 P100 P80   NORD 

  v o v v o v v v v v v v v   

    26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14   

  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   SYD 

     v v v v v v v             

      P64 P60 P59 P78 P62 P112 P106             

  Indkørsel 

               
                  
 

        

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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PRÆSTEHUSENE 1 - 49 
22 carportpladser 

             
           

Indkørsel 
            P31 P5 P21 P17 P15 P7 P1 P3   NORD 

              v o v v v v   

      11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

    
                   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   SYD 

                 v v v v v   

                  D24 P37 P43 P47 P49   

    

           

Indkørsel 

    PRÆSTEHUSENE 51 - 129 
       28 carportpladser 

             
           

Indkørsel 
      P109 P111 P91 P79 P67 P65 P57 P85 P125 P129 P83   NORD 

    v o v v v v v v v v v   

      11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

    
                   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   SYD 

                             

                              

    
           

Indkørsel 
                     HUMLEHUSENE 56 - 126 

        30 carportpladser 
             Indkørsel 

             
SYD 

    D86 D88 H122 H118 H110 H108 H76 H82 H78 H104 H96 H102 H88 H92   

    v v v v v v v o v o v o v v   

  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16   

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

                                  

                                  

Indkørsel 

            

NORD 
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HUMLEHUSENE 2 - 54 
        30 carportpladser 

             Indkørsel 
             

SYD 
    H74 H50 H48 H46 H40 H38 H32 H52               

    v v v o v v v v               

  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16   

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

    v v v o v v v v v v v v v     

    H54 H54 H2 H12 H6 H10 H14 H18 H26 H28 H22 H34 H20     

Indkørsel 

            

NORD 

DEGNEHUSENE 2 - 48 
             20 carportpladser 

                Indkørsel 
                                         NORD 

                              

          20 19 18 17 16 15 14 13 12 11   

 
   

    
                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SYD 

   
                            

                                

        Indkørsel 

                 DEGNEHUSENE 50 - 88 
            36 carportpladser 

                Indkørsel 
             

NORD 
 

 
                                        

                                        

  36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19   

                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

  o o o                                 

  D50 D52 D54                                 
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DEGNEHUSENE 1 - 43 
             30 carportpladser 

                
                                                    NORD 

                                   

             11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

   
                              12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   SYD 

            v v v v v v v v v o     

             D29 D27 D21 D35 D15 D7 D39 D5 D41 D13     

   
                    DEGNEHUSENE 45 - 111 

            28 carportpladser 
                Indkørsel 

                                                 NORD 

                                  

      14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

    

               

  

      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   SYD 

     v v v v v v v o v o o v       

      D71 D77 D73 D85 D85 D69 D79 D89 D87 D93 D91 D81       

    Indkørsel 

                  

             

     

  

      Eksisterende carporte 

 

  Reserverede felter 

  

     

  

    
             

            Fremtidige carporte 
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FORSØG MED NY FLISEBELÆGNING 
 
Som led i bestyrelsens arbejde med at komme frem til en fornuftig løsning for vores ny 
flisebelægning, vil vi etablere en forsøgsstrækning ved Degnehusene 26 – 34. Det bliver et 
fortov i eksisterende niveau med SF-sten og der etableres en hulning på de første 2m af 
græsplænen til oplagring af overskydende regnvand. 
 
ARBEJDE I ROHOLMSPARKEN NORD 
 
Kommunen er i gang med nedenstående projekt, der skal give adgang til stoppestedet 
Roholm fra Trippendalstien. Der laves en svagt stigende rampe for barnevogne og folk med 
handikap fra Trippendalstien til den ubrugte bro overfor Herstedøster skole. Der etableres 
cykelparkering på broen, og det er planen, at der senere skal etableres et skateboardanlæg. 
 

 

 

 

Indkørsel il skolen 
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Til grundejerforeningen 
formand Svend Tanke Nielsen 
 
Demokrati fordrer reel åbenhed og indsigt om foreningen  
 
Efter vores spørgsmål på sidste generalforsamling og 2 efterfølgende læserindlæg i medlemsbladet 
står det nu endelig fast, at alle er enige om foreningen har en meget robust økonomi.  
 
Faktum er at der er enighed om 2 væsentlige forhold. Faktum 1 er vi har en fri og ubundet formue på 
928.899 kr. Faktum 2 er vores besluttede henlæggelse til vedligeholdelsesmæssige totalløsninger 
udgør  1.176.000 kr.  Tilsammen udgør grundejerforeningens formue i årsregnskabet præcis 
2.104.908 kr.   
 
Vi husker også foreningens praksis med at henlægge driftsoverskud eller trække på tidligere års 
henlagte overskud, afhængig af de enkelte års regnskab. Bestyrelsen giver os dermed ret i at der ikke 
er grundlag for at sætte kontingentet op eller indeksere det, når vi har en fri formue på 928.899 kr. 
Fordi vi sagtens kan tåle årlige driftsunderskud. Faktum er vi kun har haft 2 foreningsår med mindre 
underskud og 6 foreningsår med overskud jvf. bestyrelsens tabel 2 i medlemsblad nr. 9/2014.   
 
Der er blevet ændret i regnskabsmåden siger bestyrelsen. Det gør det sværere at forstå regnskabs-
opstillingerne for medlemmerne. Et driftsoverskud i 2008 på 44.491 kr. bliver til et underskud på 
55.509 kr.  
Forklaringen er en udgift for Lunden til ekstraordinært vedligehold på 100.000 kr. Disse penge kunne 
bare være afholdt af henlæggelsen. Men nu er pengene overført til driften og henlæggelsen er 
nedskrevet.    
 
Med 928.899 kr. i kassen kan vi ikke forstå grundlaget for en løbende indeksering af vores kontingent. 
Har vi haft denne indeksering i 6 år? Hvorfor hæve kontingentet med ca. 30.000 kr. årligt? 
Bestyrelsen bør også redegøre for hvor stor en fri formue (egenkapital) vi skal have. Hvorfor skal vi 
have mere end 200.000 kr. stående? Vi afventer bestyrelsens konkrete svar på dette. 
 
Hvis der ingen hemmeligheder er, kan vi sammen diskutere hvad vores frie og ubundne formue skal 
bruges til? Vi ønsker ikke at gå til lommerne igen for denne gang at betale afdrag i 20 år med renters 
rente for at finansiere et beboerhus som den første grundejerforening i Albertslund. 
   
Hvis der ikke opnås enighed med kommunen om at overtage lokalerne til Klub Albert til den 
maksimale pris på 900.000 kr., kan vi medlemmer få gavn af det meget store overskud gennem 
”tilbagebetaling” eller en nedsættelse af kontingentet? Hvis den frie formue kan finansiere købet 
kontant helt eller delvist, hvorfor så optage et lån hos medlemmerne med renter og renters rente. 
 
Vi vil afsluttende gerne vide, hvad vore 2 folkevalgte revisorer mener om revisionsprotokollatet. Vi 
forventer det minimum er kopieret og uddelt til de folkevalgte revisorer. Vi kan forberede os på at stille 
spørgsmål til revisorernes beretning på næste generalforsamling, medmindre der inden er kommet 
noget på skrift til medlemmerne fx i medlemsbladet eller hjemmesiden. Hvorfor skal vi medlemmer 
betale for at få lavet et revisionsprotokollat uden at måtte læse det. 
 
Vi ønsker bare at få indsigt og svar. Bestyrelsen må leve med dette vilkår, hvis det er en demokratisk 
forening. Det må da i enhver grundejerforening være dejligt at have aktive og  
 
interesserede medlemmer. Generalforsamlingen besluttede i øvrigt sidste gang, at såvel dagsordener 
som referater fra bestyrelsen skulle lægges på vores hjemmeside, selvom det ikke blev anbefalet af 
bestyrelsen.     
 
med venlig hilsen 
Fin Hansen, Humlehusene 70 
Eli Diamant, Humlehusene 68 
Den 31. oktober 2014 
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Fremtidssikring kræver god økonomi. 

 
Som redaktør på dette medlemsblad har jeg fået tilsendt indlægget fra Fin Hansen og Eli Diamant i så 
god tid, at jeg har fåe tid og lejlighed til at kommentere indlægget i samme nummer af bladet. 
 
Jeg skriver dog som almindeligt medlem af foreningen. 
 
Ligesom alle andre medlemmer af foreningen, har jeg selvfølgelig haft mulighed for at følge med i den 
diskussion, som er ført i bladet omkring regnskabet. 
 
Jeg mener, at mit indlæg vil dække størstedelen af de medlemmer, som på den seneste 
generalforsamling var enig med den siddende bestyrelse i godkendelse af det fremlagte årsregnskab. 
 
Jeg kan forstå, at Fin Hansen og Eli Diamant nu er enige med bestyrelsen i, at regnskabet er korrekt, 
og at der ikke er noget ”snyd” i opstilling og konklusion, som de tidligere indlæg har antydet. 
 
Diskussionen består derfor reelt i, om vi skal have en sund økonomi, eller om vi skal køre med en 
mere stram økonomi. 
 
I alle de år, som jeg har boet i bebyggelsen (siden 1979), har der altid været styr over økonomien, og 
kun én gang har der været behov for at optage lån i et pengeinstitut, nemlig da vi skulle have udskiftet 
vores anlæg til fremførsel af tv-signaler m.m., en udskiftning, som ikke umiddelbart var til af forudse. 
 
Beboerne fik dog mulighed for selv at indbetale den udgift, der var forbundet hermed. 
 
Tilbage var der en del medlemmer, som på det tidspunkt ikke kunne finde midlerne til nyinstallationen, 
hvorfor der blev åbnet mulighed for at optage et anlægslån, som en del efterfølgende har indfriet, da 
de ikke ville betale renterne til banken. 
 
Bortset fra denne ene gang har vi således været i stand til at selvfinansiere alle forudsigelige 
investeringer via indbetalte kontingenter. Og det er vel ikke så ringe endda i en grundejerforening 
med så store fællesarealer som vi nu engang har. 
 
Af samme grund har generalforsamlingerne gennem årene godkendt hensættelser, så vi fremover vil 
være i stand til at vedligeholde disse fællesområder.  
 
For nogle år siden var det nødvendigt at få ny belægning på vores parkeringsområder. Vi får løbende 
repareret vore gangarealer, dog som er en nødløsning, da vi gerne ser en gennemgående fornyelse 
af disse arealer. 
 
Derfor har vi store henlæggelser, så vi ikke skal til at optage lån til disse formål – og betale 
finansieringsinstitutternes store lånerenter. 
 
Vi har en valgt bestyrelse, som på bedste måde varetager alle medlemmers tarv, en bestyrelse, som 
kun modtager et symbolsk beløb for dette store arbejde. 
 
Når 2 medlemmer så bliver ved med at kræve oplysninger og fremturer med et forslag, som på 
seneste generalforsamling blev nedstemt, ligner det efter min mening demokratur.  
 
Lad dog bestyrelsen lave det arbejde, som kun få af os i virkeligheden har lyst til at påtage sig. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Skjørbæk, P 79. 
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Vask tøj i blødt vand 
 

De fleste ved godt, at det er bedst for 
økonomien og miljøet, at fylde sin 
vaske-maskine helt, og dosere 
vaskepulveret korrekt, når der skal 
vaskes tøj. De fleste har også set på 
vaskepulverpakken, at der skal bruges 
meget mindre vaskepulver, hvis tøjet 
vaskes i blødt vand (= lidt kalk).   

Hvad der er mange, der ikke ved er, at vi i Albertslund, hvor vandet er hårdt vand, 
selv kan gøre vores vand blødt ved at tilsætte kalkfjerner sammen med 
vaskepulveret. Gør man det, kan man ofte næsten halvere mængden af 
vaskepulver. 

Da kalkfjerner koster omkring det 
samme som vaskepulver, vil man her 
og nu ikke spare penge ved at bruge 
det. På længere sigt har vaske-
maskinen dog rigtig godt af kalk-
fjerner, da det mindsker mængden af 
kalk, der sætter sig på 
varmelegemet. Dermed undgås det, 
at varmelegemet bliver ”isoleret”, og 

ikke formår at opvarme vandet tilstrækkeligt. Mindre kalk skåner således 
varmelegemet og forlænger dets levetid. 

Desuden er der en stor miljømæssig gevinst ved at bruge kalkfjerner. 

I Storkøbenhavn bruger vi ca. 10 millioner kg vaskepulver om året. Mange af de 
miljø-skadelige stoffer fjernes i rensningsanlæg, men nogle slipper ud i naturen. 
Bruges der mindre vaskpulver, vil der også slippe færre problematiske stoffer ud i 
naturen, og de skadelige effekter på dyr, planter, og badevandskvaliteten 
minimeres. 

     Med venlig hilsen 
     Agenda Center Albertslund 
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Julecafe december 2014 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 5. december 2014 fra kl. 14.30 til kl. 17.00 
Lørdag den 6. december 2014 fra kl. 13.00 til kl. 17.00 

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. 

 
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 ca. 80 skoleelever, der får støtte og herudover 6 

universitetsstuderende. Der er en del, der har fået hjælp til kortvarige uddannelser. 
Alle, der har afsluttet uddannelse, er i arbejde. 

 
 
 

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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Køb tøj, som du kører i bil 

 

Vi køber meget tøj i Danmark. Faktisk så meget, at vi er det land i 
Skandinavien, der har det højeste tøjforbrug. Hvad mange af os ikke ved er, at 
det kræver rigtig meget energi at producere tøj. Det bruger nogenlunde samme 
mængde energi at producere en T-shirt, som at køre 100 km i en bil. 

Så måske kunne det være en ide, at købe tøj, som vi kører i bil! 

De færreste af os kører 100 km, hvis det ikke er nødvendigt, kun sjældent finder 
vi på at gøre det bare for sjov. De fleste af os kører i en bil af en vis standard, 
både fordi vi gerne vil have god komfort, og fordi vi gerne vil begrænse 
benzinforbruget. Vi kører også gerne flere sammen, hvis det kan lade sig gøre. 
Hvis man af ikke har en bil, kan man fragte sig i bus eller tog, og er man super 
hardcore kan de 100 km jo også klares på cykel!! 

 

 

 

 

Omfortolket til tøj køb, så køb tøj, når du har brug for det, og kun engang imellem 
for sjov. Køb tøj i god kvalitet. Når du bliver træt af dit tøj, så giv det til genbrug, 
så er der flere, der kan få glæde af det.  Vil du mindske miljøpåvirkningen, så 
køb tøj af økologiske materialer, og vil du gøre miljøpåvirkningen nær nul, så køb 
genbrugstøj - 

 
 
 

 

 

          

Med venlig hilsen          
Agenda Center Albertslund             
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: 
 
x Dybe og flade middagstallerkener 
x Frokosttallerkener 
x Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas 
x Kaffekopper m/ desserttallerkener 
x Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 
x 6 vandkarafler 
x Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
x Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 
x 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
x 35 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 
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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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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 

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

Julekoncert med  
Kurt Ravn 

Torsdag 4. 
december 16:00 Væremøllen 

Til kasserer 
senest 20. 
oktober 

Der vil være 
transport til Glostrup 
Station 

Kammerkor-
koncert 

Søndag 
14. 
december 

15:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 7. 
december 

Der vil være 
fællestransport til 
Gladsaxe Kirke 

Kammerkor-
koncert 

Tirsdag 16. 
december 18:30 Væremøllen 

Til formand 
senest 9. 
december 

Der vil være 
fællestransport til 
Kristkirken 

Kunstmuseet 
Arken 

Onsdag 
14. januar 10:00 Væremøllen 

Til formand 
senest 7. 
januar 

Der vil være 
fællestransport til 
Arken 

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 6. 
februar 18:00 Degnehusene 

76 

Til formand 
senest 30. 
januar 

Indkaldelse m.m. vil 
tilgå senere 

  
 
 
 
 
 

 
Indmeldelses-blanket 

Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2014 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 
 

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! 
 
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: 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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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


 

 

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 


