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Bladets indhold: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Fastelavnsfest. 
 Beskæringer. 
 Projekt Club Albert. 
 Bestyrelsens høringssvar til ny 

affaldsordning.. 
 

Indlæg: 
 
 Fastelavnsfest. 
 Månedens tilbud. 
 Har du lyst til god oplevelse 
 Forså årsafregningerne for vand og 

varme. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 EDC Strandfelt. (Bagsiden) 
 

Foreninger: 
 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 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 2. marts 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 Steen Tystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

 Helle Bennedsen P  81 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk 

 Jesper Simonsen D 26 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk 

 Rikke M. Leland P  40 43 45 00 15 rikkematthai@leland.dk 

 Thomas Clausen H 12 23 31 91 34 thomasclausen@hotmail.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 Ole 

SALG OG UDLÅN 

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-forstærkere udlånes til forsøg.  F-stik til "tredje 

udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt med det nye 

anlæg, men han har det stadig) 

Wattmeter/watttimemåler udlånes.  Fedtpatroner til 

smøring af gamle fjernvarmestophaner, gratis 

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:vejrmolle@gmail.com
mailto:bennedsen@comxnet.dk
mailto:simonsen@ruc.dk
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FASTELAVNSFEST 
 
Der bliver igen i år arrangeret tøndeslagning med kakao og boller søndag den 15. februar kl. 
10:00 i Lunden - Se indbydelsen andet sted i bladet. Det glæder bestyrelsen, at det samme par 
familier igen har villet påtage sig ejerskabet af traditionen med fastelavnstøndeslagning og 
fastelavnsboller i Røde Vejrmølle Parken. 
 
Da det er en lille gruppe, der har påtaget sig at arrangere fastelavnsfesten, opfordrer bestyrelsen 
jer, der har lyst til at hjælpe med det sidste, at henvende jer til Louise og tilbyde jeres hjælp på en 
af disse mailadresser: 

 
louise@vejrmolle.dk, eller john.lindgreen@gmail.com 

 
 
 

BESKÆRINGER 
 
Arbejdet med de bestilte beskæringer, nyplantninger og flisearbejder er nu afsluttet. Hvis der er 
observationer angående det færdige arbejde er I velkomne til at dele den/dem med bestyrelsen. 
 
Det er som bekendt ikke alle, der har fået deres ønske(r) opfyldt, da der ikke er ubegrænsede 
midler. Bestyrelsen fokuserer på, hvad vi sammen med vores gartner syntes giver bedst mening 
at medtage i årets beskæringer og fliseopretninger m.m. 
 
Vi har denne gang fået en grundig oprydning i beplantningen i midten af P-pladserne. Der skal 
måske plantes nye buske, men det ser vi på i løbet af foråret. 
 

 

PROJEKT KLUB ALBERT 
 
Da den endelige beslutning først tages af kommunalbestyrelsen på dennes møde medio februar, 
er der kun at sige, at I, der måtte have lyst, kan overveje hvilken ’professionel’ arbejdsindsats I 
kunne tilbyde, hvis/når vi skal i gang med overtagelsen. 

 

 
BESTYRELSENS HØRINGSSVAR TIL NY AFFALDSORDNING 
 
Bestyrelsen for G/F Røde Vejrmølle Park har følgende bemærkninger til forslag til ny 
affaldsordning. 
 
Som udgangspunkt er grundejerforeningen meget tilfreds med den nuværende affaldsordning. 
Røde Vejrmølle Parken (RVP) er en rækkehusbebyggelse og har i dag en kategori A ordning. Vi 
sorterer i dag i forskellige fraktioner, der kræver plads både indendørs og udendørs. Når vi, som 
besluttet af kommunalbestyrelsen, fra 2017, skal sortere og håndtere syv fraktioner: madaffald, 
metal, plast, papir, glas, pap og karton og restaffald, stiller det væsentlige krav til plads. 
 
Med den ny ordning introduceres en ny affaldsfraktion: Madaffald. Denne fraktion dækker over alt 
organisk affald fra husholdningen inkl. alle former for madrester. De medlemmer, der allerede 
komposterer, skal således fremover håndtere en affaldsfraktion med et meget stort forrådnelses- 
og lugtpotentiale. Denne ny affaldsfraktion kommer måske til at lægge en mærkbar dæmper på 
lysten til at kompostere. 
 
 
 

mailto:louise@vejrmolle.dk
mailto:john.lindgreen@gmail.com
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Bestyrelsen for grundejerforeningen mener som kommentar til høringsmaterialet følgende: 
 
Vi har ikke arealer til affaldsøer. 
Mange bruger indgangsarealet rekreativt hvorfor organisk affald herunder madaffald skal hentes 
hver uge for at undgå lugtgener. 
Vi ønsker - som nu - fast afhentning af haveaffald.  
Vores indgangspartier har ikke plads til 3 * 240 liters beholdere. Selv et ekstra dobbelt stativ 
fylder meget. 
Vi har ikke plads til opbevaring af storskrald og ønsker at bibeholde den eksisterende 
storskraldsordning  
Det virker ikke bæredygtigt, at alle i RVP (og resten af kommunens villa-/rækkehusbebyggelser) 
skal køre til genbrugsstationen, og det er ikke alle, der har bil til det formål. CO2-belastningen fra 
det nødvendige antal skraldevogne må antages at kunne holdes væsentligt under den belastning, 
der vil komme fra den store bilpark, der relativt ofte ville skulle køre til genbrugsstationen. For 
ikke at tale om trængslen på genbrugsstationen. 
Ordning 3 er den bestyrelsen mener passer bedst til RVP. 
Vi kan på egnede P-pladser overveje nedgravede centrale beholdere for enkelte affaldstyper som 
Flasker 
Papir 
Metal 
Vi syntes, at prisforskellen mellem scenarie 2 og 3 er ganske stor, også selv om vi er 
opmærksomme på prisændringen fra 4728 kr. som anført i høringsmaterialet til nu 4425 kr. pr år. 
Det er en stor mangel ved høringsmaterialet, at det overhovedet ikke indgår, hvorledes 
kommunen forestiller sig, at den enkelte husstand indendørs skal håndtere sorteringen i de 
mange fraktioner. 
 
Bestyrelsen i RVP vil gerne støtte kommunens beslutning om en højere genanvendelsesgrad af 
vores affald, men det er samtidig magtpålæggende for bestyrelsen og RVP, at vores medlemmer 
straks fra begyndelsen får en tro på, at den ny ordning tages alvorlig ved indsamling og 
efterfølgende behandling især gennem følgende: 
 
Sorteringen af vores affald behandles med den samme seriøsitet som vores medlemmer 
forventes at skulle lægge i sorteringen. 
At det på kommunens hjemmeside bliver muligt at følge virkningen og værdien af den sortering 
som kommunen beder borgerne om at deltage i. 
Vores bekymring for ’madaffald’, der hurtigt går i forrådnelse – ikke kun under ’tropenætter’. Det 
er en ny stor del af affaldet, der søges genanvendt uden lokale erfaringer. 
 
Bestyrelsen mener, at det er væsentligt at få meget klare linjer vedrørende ’bestillingsordningen’, 
for hvordan kommunen agter at håndtere, at der fx på en P-plads med 50 rækkehuse lægges 
affald ud til henholdsvis haveaffald og storskrald ved flere matrikler, hvor kun én eller enkelte har 
bestilt afhentning. Som grundejerforening har man meget begrænsede muligheder for at gribe 
ind. 
 
Det syntes uklart, hvad kommunen mener med: Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning 
om, hvilke affaldsordninger kommunen vil tilbyde boligområderne. Efter vedtagelsen går 
forvaltningen i dialog med de enkelte boligområder om, hvilken løsning der passer bedst til dem. 
 
Hvad er forskellen på affaldsordninger og løsninger? Betyder det fx, at vi i RVP sluttelig kan 
beslutte den løsning, der passer os bedst, selv om den ikke passer til de affaldsordninger, 
kommunen har valgt at tilbyde? 
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Alle er velkommen til  

 

fastelavnsfest  

med udklædning og 

tøndeslagning i Lunden  

søndag d. 15. februar kl 

10:00. 

 

Tønder til børn, store som små, tønder til voksne, 

koner som mænd. 

 

Præmier til kattekonger og kattedronninger,           

varm kakao og fastelavnsboller til alle. 

 

Til at gennemføre arrangementet har vi brug for hjælp på selve 

dagen. Mød gerne op i Lunden kl. 9:30 til ophængning af tønder. 

 

Festlige fastelavns hilsner fra fastelavnsudvalget 
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Månedens Tilbud 

 
Er du tørstig efter god vin, og har du lyst til selv at fremstille dette, er 
muligheden der nu. 
 
Finni i Degnehusene 79 skal af med 200 liter rødvin og diverse vin balloner, 
store og små, samt en med 2 liter 98% ren finsprit, der er fremstillet fra en 
hvidvin der mislykkedes. 
Samt et nyt karton til fremstilling af 24 liter rødvin. 
Samt en kasse med tilbehør, der skal til, for at fremstile det selv. 
 

Prisen finder vi ud af 
Kom med et tilbud 

Finni D.79 - Tlf. 50 56 85 16 
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Har du lyst til god oplevelse. Når du ser TV 
eller hører musik ---- Så skal du læse dette. 
 
Jeg er ved at skaffe mig af med en dolby stereo surround omformer med 
fjernbetjening. 
Der kan alt, 4 kanals, samt en stk. front i 100 wat forstærker,  
Der kan tilsluttes alt hvad man har brug for. 
Da jeg har anskaffet mig et nyt tv hvor det hele er i.  
Prisen skal vi nok blive enige om. 
 

Finni D. 79 Telefon 50 56 85 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Den har både FM og AM radio. 
Alt muligt kan tilsluttes, så det bliver med Surround lyd 
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Forstå årsafregningerne for vand og varme 

Årsafregningerne for vand og varme kommer i februar. De fortæller, om du skal betale 
ekstra, eller om du har sparet, og skal have penge tilbage. Men årsafregningerne 
indeholder også en frygtelig masse tal og oplysninger, som kan være ret svære at 
finde hoved og hale i. 

 

 

 

 
 
Vand  
Du betaler for vand to gange om året. En gang i august og en gang i februar. 
Regningen i august er et acontobeløb, og regningen nu her i februar er så 
årsopgørelsen, hvor du betaler for dit forbrug i 2014, minus det du allerede betalte i 
august.  
Du betaler ikke kun for selve vandet. Du betaler også en målerleje, afgifter, bidrag og 
så betaler du ikke mindst for at komme af med dit spildevand. Det er faktisk dyrere 
end at købe vandet. Men alle de forskellige beløb fremgår af din regning. 
 
 
 
 
Varme 
I løbet af 2014 har du betalt 10 aconto-regninger for varme. De dækkede det forbrug, 
som varmeværket, på baggrund af dit forbrug i 2013, forventede du ville have i 2014. 
Har du haft et højere forbrug end forventet, skal du derfor betale ekstra, og har du 
brugt mindre, vil du få penge tilbage. Beløbet vil blive lagt til eller trukket fra din første 
aconto-regning i 2015. 
Men som vandregningen bestemmes også varmeregning af flere ting. Først og 
fremmest er det selvfølgelig selve varmen, du har brugt. Derudover betaler du for den 
mængde fjernvarmevand, det har krævet at flytte varmen fra varmeværket til dine 
radiatorer. Hvis du har været god til at få varmen ud af vandet, har du brugt mindre 
vand og slipper billigere. 
Endvidere betaler du for din måler, for størrelsen af din bolig, og i de almene 
boligområder er der et tillæg / fradrag, der udligner, om du har mange eller få 
ydervægge. 
Alle disse tal gør det svært at gennemskue årsopgørelserne. Vil du gerne have en 
uddybende forklaring på dine regninger, så tage dem med i Agendacentret, hvor vi 
kan gennemgå dem med dig. 
 
Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
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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,  

 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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Kender du en virksomhed, som kunne ønske at 
få sin annonce i vores medlemsblad? 
 
- Så lad ham kontakte bladets redaktør. 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 

 

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

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 6. 
februar 

18:00 
Degnehusene 
76 

Til formand 
senest 30. 
januar 

Indkaldelse m.m. vil 
tilgå senere 

Arbejdermuseet 
Fredag 13. 
marts 

13:00 Væremøllen 
Til formand 
senest 6. 
marts 

Der vil være 
fællestransport til 
Glostrup Station 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 her skal være min. 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 31-4 har vi en bane til rådighed på 

Egelundskolen om lørdagen fra 8:00 til 16:00.  

Hallen kan også benyttes til anden motion, gymnastik /boldspil med 

børnene mm. 

Petanque: Hver Søndag kl 11.00 er der folk der spiller Petanque på 

banen i Lunden. Find kuglerne frem og mød op. 

Dartspil: Bjarne Hansen står som ”tovholder foe en ny aktivitet – Dartspil i Væremøllen og 

interesserede kan rette henvendelse til Bjarne D 97. 

Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen 

medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. 

Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 

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 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.2410 – 4387379105. Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses 
medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  
 Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 
 
  Kasserer :  Jesper Krogh D 18 Tlf. 43 96 98 60
   E-mail: jesperkrogh.d18@gmail.com 
 
  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 : Henrik Sørensen H 84 Tlf. 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 Tlf. 51 23 34 97 
   E-mail: aogb.blok@comxnet.dk 
 
 
 
 
 

Årets aktiviteter 

Dato: Tidspunkt: Aktivitet: Sted: 
Fredag den  
20. marts  

19:00 Ordinær generalforsamling Væremøllen 

Lørdag den 
20. Juni 

14:00 Sommerfest Lunden 

Tirsdag den 
23. Juni 

18:00 
21:30 

Grilltænding 
Bålaften 

Lunden 

Søndag den 
9. August 

10:00 Cykelskovtur Væremøllen 

Lørdag den  
22. Augsut 

18:00 Årsfest Lunden 

 

 

 

mailto:raun_olsen@comxnet.dk
mailto:jesperkrogh.d18@gmail.com
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 


