
 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK 

Røde Vejrmølle 
NR. 3  -  MAR. 2015  -   42. ÅRGANG 

 



 

Fra Bestyrelsen 

 
2 

 
Bladets indhold: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fra bestyrelsen: 
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 Campingvogne og trailere på 

parkeringspladser. 
 Borde/bænke i Lnden. 
 Carporte. 
 Nærlegepladser. 
 Fastelavnsfest. 
 Høring om ny affaldsordning. 
 Kloakarbejdet i Degnehusene. 
 Berigtigelse af skel mod 

Stensmosevej. 
 Rentefradrag på ComX-lån 2014. 
 

Indlæg: 
 
 Sommerfest. 
 Grøn tøjguide. 
 Nyt fra Grugergruppen. 
 Beskæring i Roholmsparken. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Køb og salg 
 Rullestillads udlejes 
 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 6. 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 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 

Højtryksspuler 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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KLUB ALBERT 
 
Bestyrelsen kan med glæde nu fortælle, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 10. feb. 
godkendte salget af Klub Albert til grundejerforeningen. Bestyrelsen har budt og betalt kr. 
750.000 for Klub Albert med en begrundelse der kan læses her: 
 

Begrundelse for købstilbud på Klub Albert som fælleshus for 
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 
 
Vi er en grundejerforening fra 1970 med 290 rækkehuse. Af uransaglige grunde 
besluttede man i sin tid ikke at opføre et beboerhus i forbindelsen med opførslen af 
bebyggelsen. Der har tilbage i slut-firserne været forslag om etablering af et beboerhus, 
men det blev nedstemt på vores generalforsamling (GF) grundet omkostningerne ved 
nybyggeri. 
 
Vi har en mindre bygning, Garagen, på vores fællesareal Lunden. Den har primært 
været brugt til opmagasinering af vores fællesmaterialer bl.a. borde og stole, stillads og 
diverse service til udlån til RVP's beboere. Der er også et interimistisk lille mødelokale til 
interne foreningsmøder, fodbold o. lign. Garagen er nedslidt og har på ingen måde 
kunne opfylde ønsket om et fælleshus. 
 
Vi forestiller os at Klub Albert skal anvendes således: 
 

1. Et mødested for vores bestyrelse, motions-, kultur- og andre af RVP's foreninger. 
2. Et fælleslokale hvor foreningens medlemmer kan holde familiefester o. lign. 
3. Huset samt det tilhørende areal tillader kombinerede indendørs-  og 

udendørsaktiviteter. 
4. Opmagasinering af RVP's fællesting. 
5. I det hele taget et fælleshus, hvor nærmiljøet kan blomstre. 

 
Vi har for egen regning fået ejendommen gennemgået af en lokal håndværksmester og 
en arkitekt, og er enige med udbuddets beskrivelse om slidtage, men der er også en del 
øjeblikkelige nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder, der udestår, og 
som vores arkitekt og håndværksmester i samarbejde har vurderet til kr. 106.000,00. 
Hertil kommer udgifter til et ikke uanseeligt fremtidigt udbedringsarbejde med 
pavillonens facadeelementer, dels til sikring mod fortsat råd, dels til energimæssig 
renovering, der samlet skønsmæssigt er opgjort til kr. 400.000 over en 10 års periode. 
 
Vi finder derfor udbudsprisen høj, men da Klub Albert på den anden side er foreningens 
eneste realistiske mulighed for at få et fælleshus, vil vi tilbyde en overtagelse for kr. 
750.000,00, når kommunen har fået ejendommen arealoverført fra matrikel 10a og 
indført den under Røde Vejrmølle Parkens fællesarealer, konkret som udvidelse af 
matrikel 10df af Herstedøster, der bl.a. dækker vores nuværende areal Lunden, for at få 
en 0-vurdering af grunden som fællesareal. 
 
Buddet er det som bestyrelsen efter vores opfattelse maksimalt har bemyndigelse til, 
når handels- og udstykningsomkostninger medregnes. 

 
Bestyrelsen håber, at I deler glæden med os og vil indgå aktivt i etablering, drift og 
selvfølgelig brug af huset, når det bliver meldt klar til brug. Vi overtager formelt huset pr. 1. 
marts, men officielt kræves, at der afvikles en række processer fx arealopmåling, skøde og 
lokalplan m.m. før huset reelt er vores. 
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Bestyrelsen fik overdraget nøglerne til huset onsdag den 25. feb. og her opstod der et teknisk 
problem, der dog nemt løses af kommunen. Klub Albert er på forskellig måde forbundet til 
Klub Vest og nogle af disse forbindelser skal brydes fx, at Klub Alberts elforbrug via en 
bimåler måles og derefter betales gennem Klub Vest. Det kan desværre ikke fortsætte . 
 
Bestyrelsen mener, at Klub Albert bliver et meget positivt aktiv i foreningen og for jer 
medlemmer, idet et fælleshus signalerer godt ”klima” og fællesskab i foreningen. De fleste 
nybyggerier indeholder i dag fælleslokaler og/eller fælleshuse, så med Klub Albert får vi 
endelig et fantastisk sted at mødes, holde fester og afvikle forskellige fælles aktiviteter for 
større og mindre grupper. 
 
Bestyrelsen vil invitere grundejerforeningens medlemmer til et åbent hus i Klub Albert den 12. 
april i år. Her vil vi præsentere de arbejdsopgaver, der skal løses, før bestyrelsen mener, at 
huset kan tages i brug af foreningens medlemmer, og de opgaver bestyrelsen forestiller sig, 
at I som aktive medlemmer kan byde ind på. 
 
Bestyrelsen tænker vores forening kan spare håndværkerudgifter på let løselige opgaver, 
men at det omvendt kræver at en bred skare melder sig. Vurderer vi, at for få har meldt sig 
på de enkelte sager, må vi lade dem løses af håndværkere, så de få, der har meldt sig, ikke 
står med for stor en opgave. Når bestyrelsen melder dette ud fra starten, tænker vi, at I bedre 
'tør' melde jer, fordi I så på forhånd ved, at I ikke kommer til at stå med det hele selv. 
 
Opgaver hvor bestyrelsen gerne vil have en garanti for, at vi fx forsikringsmæssigt er dækket 
ind, mener vi skal løses af håndværkere. 
 
Der kan selvfølgelig være opgaver, der er på grænsen, og der vil bestyrelsen vurdere fra 
opgave til opgave. 
 
Bestyrelsen vil gerne have oprettet en Brugergruppe for Klub Albert. Brugergruppen tænker 
vi skal stå for den daglige drift af huset og i starten være med til bl.a. at udarbejde regler for 
lån af huset og ordensregler for huset. Bestyrelsen opfordrer derfor de af jer der har lyst til at 
deltage i det arbejde om at melde jer til bestyrelsen gennem Svend: 
 

svend.vejrmolle@gmail.com  Svend T. Nielsen, Humlehusene 6 
 
 
Der er allerede tilsagn om deltagelse fra Motionisterne. 
 
 

CAMPINGVOGNE OG TRAILERE PÅ PARKERINGSPLADSER 
 
Bestyrelsen gentager bl.a. på opfordring fra medlemmer: Det er generelt ikke tilladt at 
parkere nogen type anhængere på vores P-pladser i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00 fx 
campingvogne, campletter, bokstrailere og almindelige trailere (se undtagelsen vedr. 24 timer 
nedenfor). Bestyrelsen forventer, at alle anhængere bliver fjernet hurtigst muligt og inden 
udgangen af marts i år. 
 
Hvis du undtagelsesvis har behov for at have en anhænger holdende mere end den tilladelig 
tid, beder bestyrelsen om, at du sætter en seddel på med navn og adresse. 
 
Til orientering for nye medlemmer af foreningen er det iflg. vores lokalplan ikke tilladt, at have 
nogen form for anhænger parkeret på vores P-pladser ej heller i carportene – de er kun til 
indregistrerede køretøjer jf. lokalplan 18.5 (kan ses på vores hjemmeside): 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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§5.4 Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringsarealer, jfr. kortbilag 

nr. 1 (vores interne P-pladser). Se note 1 vedr. køretøjer over 3500 kg. 
 

Note 1: I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 bestemmes herved - med samtykke 
fra Glostrup politi – at der for kommunale og private fællesveje samt 
parkeringspladser eller lignende i Albertslund Kommune gælder følgende: 
 
Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser og lignende), 
påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke 
parkeres i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00, medmindre sådan parkering er tilladt ved 
særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte 
steder må påhængskøretøj (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 
2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer. 
For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør 
af færdselslovens § 121. 

 
 

BORDE/BÆNKE I LUNDEN 
 
Det vil fortsat være nødvendigt at holde borde/bænke i Lunden lænket sammen, for at hindre 
gruppen af fremmede unge i at bruge Lunden til mødested. 
 
Det er ærgerligt, at det skal være sådan, fordi det hindrer den spontane brug af Lunden som 
samlingssted for foreningens medlemmer. For at gøre det så fleksibelt som muligt, kan I låne 
en nøgle til at låse kædelåsene op hos bestyrelsen mod behørig legitimation. Efter brug skal 
borde/bænke låses sammen igen på samme måde. Nøglen skal afleveres tilbage senest 
dagen efter, efter aftale med den, der udlåner nøglen. 
 
 

CARPORTE 
 
Reparation af tagnedløb og manglende tagbrønde er iværksat og bliver betalt med 
carportlaugets hensatte midler. Desuden repareres funktionsødelagte tagnedløb. 
 
 

NÆRLEGEPLADSER 
 
Bestyrelsen opfordrer jer til at komme med ønsker til ændringer, nye legeredskaber til eller 
renovering af den nærlegeplads I bruger. Ønsker skal senest den 8. april 2015 indsendes til 
(meget gerne på mail): 
 
 simonsen@ruc.dk    Jesper Simonsen, Degnehusene 26 
 bennedsenhelle@gmail.com  Helle Bennedsen, Præstehusene 81 
 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ændringer til listen over kontaktpersoner for nærlegepladser 
og antager derfor at den er uændret som følger: 
 
 
 
 
 

mailto:simonsen@ruc.dk
mailto:bennedsenhelle@gmail.com
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P-plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 

P38 Rikke Leland, P40 H18 Morten Thulin, H24 

P50 Anne Lindberg, P50 H94 Helle Feddersen, H86 

P98 
Chresten Nielsen, 
P96 

D13 Anders Jensen, D1 

P116 
Morten Refskov, 
P118 

D17 Ingen kontaktperson 

P21 
Bente og Holger 
Hansen, P7 

D48 Kim Jensen, D56 

P79 Ingen kontaktperson D57 Peter Nielsen, D59 

H10 Peter Morthorst, H40 D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

 
 
Bestyrelsen forventer at vores årlige sandkassedag som vanligt falder sammen med 
kommunens Grøn Dag, der finder sted lørdag den 25. april. Det er den dag, hvor der er åbent 
hus på Materialegården, Gadagervej 23,og hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin 
egen beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven. Der leveres sand på de 
samme legepladser som sidste år, hvis vi ikke hører andet fra kontaktpersonerne. Vi 
opfordrer til at I tømmer sandkasserne til eget brug og I kan bare begynde nu.  
 
 

FASTELAVNSFEST 
 
Fastelavnsfesten gik fint trods det hårde vejr. Bestyrelsen takker de familier der stod for 
arrangementet. Der mødte ca. 120 små og store mennesker frem til tøndeslagning og 
fastelavnsboller og kakao. 
 
 

HØRING OM NY AFFALDSORDNING 
 
Høringsperioden er afsluttet og Helle vores repræsentant i Brugergruppen kunne berette, at 
der har været rigtig mange høringssvar. Disse skal nu behandles og indgå i kommunens 
beslutning vist nok på aprilmødet om, hvorledes vores fremtidige renovationssystem skal 
udformes. 
 
 

KLOAKARBEJDET I DEGNEHUSENE 
 
HOFOR har nu rodskåret og strømpeforet de berørte hovedledninger, så nu kan vores 
entreprenør fortsætte med det sidste. 
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BERIGTIGELSE AF SKEL MOD STENSMOSEVEJ 
 
Bestyrelsen har fået en opfordring til at rykke jer medlemmer ved Stensmosevej, der ikke har 
givet en tilbagemelding til landinspektøren vedrørende en ejendomsberigtigelse mod 
Stensmosevej. Det er selvfølgelig jeres egen beslutning om I ønsker en berigtigelse eller lade 
skellet være som det altid har været, men send gerne jeres svar til landinspektøren snarest 
og senest inden udgangen af marts i år. 
 
Alternativt antages det, at I ikke ønsker en berigtigelse af skellet mod Stensmosevej. 
 
Landinspektørens adresse er: 
Landinspektørfirmaet LE34 A/S  
Energivej 34 
2750 Ballerup 
Att. Bjørn Adsersen 

 
Skulle I have forlagt blanketten kan I få en ny ved at henvende jer til: 
 
svend.vejrmolle@gmail.com Svend T. Nielsen, Humlehusene 6 
 
 

RENTEFRADRAG PÅ COMX-LÅN 2014. 
 
Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte 
renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af gæld til pengeinstitutter m.v.”. 
 
Samlet ydelse pr. hus 2014 Kr. 2.560 
Heraf renter Kr.    610 
Afdrag Kr. 1.950 
Restgæld pr. 31.12.2014 Kr. 7.396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:svend.vejrmolle@gmail.com
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Sommerfest 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu er det ifølge kalenderen forår og med det starter 
forberedelserne af vores sommerfest. 
Har du lyst til at være med at arrangere eller bare 
komme med gode ideer til f.eks. underholdning for 
børnene. 
 
Vi holder det første møde:  
 

Tirsdag den 24. marts kl. 20.00 
 i ”Skuret” ved Lunden. 

 
Kom og vær med til at gøre vores sommerfest til en sjov 
og hyggelig dag for hele familien. 
 

Festkomiteen 
 

 

Lørdag den  

20. juni 2015 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 
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Grøn tøjguide 
 

I mange år var det at spare på el, vand og varme det, som de fleste tænkte på, 

når man talte om at passe på miljøet. De sidste par år, er vi dog blevet meget 

mere opmærksomme på, at vores forbrug af mad (især kød), produkter (bl.a. 

tøj) og rejser (med fly) spiller en mindst lige så stor rolle for vores 

miljøpåvirkning.  

I Danmark er vi storforbrugere af tøj. Faktisk er vi det land i Skandinavien med 

det højeste tøjforbrug. 

Beregninger viser, at hvert nyt stykke tøj kun bliver brugt tre gange, inden det 

ender sine dage i bunden af skabet, og senere bliver smidt ud. Kigger man i en 

gennemsnitlig damegarderobe er 1/3 af indholdet ikke blevet brugt det sidste år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal altså ikke så meget til, for at formindske miljøbelastningen af vores 

tøjforbrug. Her er nogle simple råd til et mere grønt tøjforbrug. 

1. Køb mindre tøj, men i god kvalitet. 

2. Brug dit tøj noget mere. 

3. Køb genbrug og giv til genbrug. 

4. Hvis du kan, så køb tøj i økologiske materialer. 

 

     Med venlig hilsen 

          Agenda Center Albertslund 

               www.agendacenter.dk 
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Nyt fra Brugergruppen – februar 2015 
    

Vi skal alle have nye affaldsordninger og sortere mere 
     

Brugergruppemødet i februar handlede kun om en ting. Til gengæld var det en meget 

stor og betydningsfuld ”ting”, der kommer til at berøre samtlige albertslundere i 

hverdagen, nemlig: De nye affaldsordninger! 

Forslaget til nye affaldsordninger, har netop været i høring, og Brugergruppens opgave 

var, at forholde sig til de 51 indkomne høringssvar, og indstille til 

kommunalbestyrelsen, der så den 10. marts skal tage endelig stilling til, hvordan de nye 

ordninger skal skrues sammen. 

Overordnet og i korte træk indstillede Brugergruppen følgende: 

- Alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 fraktioner (papir, glas, plast, metal, 

pap/karton, bio og restaffald), og kunne aflevere det tæt på husstanden. 

- Boligområderne skal kunne vælge mellem 6 forskellige ordninger (individuelle 

stativer, 2-delte beholdere, containere i øer, nedgravede beholder og kombiløsninger).  

- Bio / madaffald skal sendes til bioforgasning og kompostering. 

- Boligområderne skal være klar med det nye system den 1.1.2017 

Særlig bio-fraktionen fyldte i diskussionen. Den er vigtig, fordi vi både kan få energi og 

næringsstoffer ud af den, men hvordan sikrer vi, at den ikke kommer til at lugte, så 

længe den står hjemme ved husstanden eller i de fælles beholdere? Heldigvis er der 

masser af gode erfaringer at trække på, fra kommuner der har været i gang i årevis og 

fra det sidste års forsøg på Galgebakken.  

Når kommunalbestyrelsen den 10. marts har truffet den endelige beslutning om de nye 

affaldsordninger, skal hver enkelt boligområde for alvor i gang med at diskutere, 

beslutte og etablere den ordning, der lige præcis passer bedst til dem. Samtidig skal alle 

husstande også til at indrette deres køkkener, så de kan sortere i de 7 fraktioner. Det 

bliver alt sammen en kæmpe udfordring, som både kommunen og Agenda Centeret vil 

hjælpe med.  

Generelt går indførelsen af de nye affaldsordninger ud på at øge genanvendelsen fra de 

nuværende 22,5 % til 50 %. Mange tror fejlagtigt, at vi i Albertslund er rigtig gode til at 

sortere og genanvende. Det er ikke rigtigt. I Vestforbrændingens område er vi næst 

dårligst – og det skal vi nu lave om på! 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. 

Med venlig hilsen, Brugergruppens arbejdsgruppe 
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Hej Finn 

For et par uger siden gik Svend og jeg en tur, hvorr jeg orienterede om, hvor 

kommunen beskærer i Roholmsparken og langs Trippendalsstien. 

Jeg har i dag (27. januar. red.) talt med gartneren, som oplyste, at der er 

beskåret langs Trippendalsstien og noget i Roholmparken. I parken er der 

beskåret langs Snebærstien, og noget inde i parken mangler, fordi det ikke har 

været til at komme til på grund af den våde jord. Det bliver taget, når det igen er 

muligt at køre på græsset. I den forbindelse forventer jeg, at også et par høje 

popler udpeget af Svend bliver beskåret. 

Med disse beskæringer mener jeg, at mange beboeres ønsker er 

imødekommet, og at navnlig beboere ud til Snebærstien har fået ’svar’ på sine 

henvendelser. 

Arbejdet er altså på grund af det våde vejr – og manglen på frost – ikke afsluttet 

endnu. 

Du er velkommen til at bringe dette i jeres beboerblad. 

Jan Holm, Vej & Park 
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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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Til salg: 
 

Lundin i stigereol i fyr, 
4 gavle h= 188 cm, 15 hylder 100 x 30 cm, skuffe sektion 100 x 40 cm. 

 

 
 

Pris afhentet: 450 kr 
Krogh, D 18, 43 96 98 60 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 

 

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

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://rvp-mk.dk 

 

(NB: Bemærk, at vi har fået ny hjemmeside) 
 

 
 
 

http://rvp-mk.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 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 m.m., 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 m.m. 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! 
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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. 
 
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: 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 Tlf. 24 48 92 12 
   E-mail: raun_olsen@comxnet.dk 

 
 Petanque7dart; 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
mailto:kgskytte@gmail.com
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 


