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Bladets indhold: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Klub Albert. 
 Sandkasser og sandkassedag. 
 Snerydning o saltning. 
 Bredbåndsnettet. 
 Generalforsamling. 
 

Indlæg: 
 
 Sommerfest. 
 Nu er det boligområdernes tur. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 Fremlysning: I-phone. 
 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 4. maj 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 

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 har omdelt en invitation til åbent hus i Klub Albert søndag den 12. april mellem 
kl. 10 og 12. Her vil bestyrelsen præsentere jeres nye fælleshus og samtidig vil vi præsentere 
de arbejdsopgaver, som vi gerne vil opfordre jer til at deltage i, så fælleshuset kan blive et 
rigtigt fællesskab for alle os i Røde Vejrmølle Parken. 
 
Bestyrelsen har defineret en række opgaver, der skal udføres, før huset kan tages i brug som 
fælleshus. Nogle opgaver, mener bestyrelsen, skal udføres af faghåndværkere fra eksterne 
firmaer. 
 
Nedenfor kan I se en oversigt over de opgaver bestyrelsen tænker I som aktive medlemmer 
kan bidrage til at løse. Bestyrelsen syntes, at den helt rigtige start på fælleshuset vil være, at 
vi laver en del af arbejdet i fællesskab. Alle opgaver får en periode, hvor de skal udføres, og 
I, der melder jer til opgaverne, får selvfølgelig nogen indflydelse på hvornår og hvordan. 
 
  
Opgave 1 - Tag: 
Rydning af tag for grene og blade 
Rensning af afløb. 
Udskiftning af bærende klodser 
under ventilations anlæg. 
 
Opgave 2 - Stern: 
Udskiftning af ca. 40m sternplade mod syd, nord og vest. 
 
 
Opgave 3 - Reparation af vinduer: 
Afhøvling, justering og delvist nye glaslister. 
 
Opgave 4 - Vinduer: 
Udskiftning af 9 stk. 3 lags termoruder. 
 
Opgave 5 - Køkken: 
Nedtagning af køkkenelementer til genopsætning. 
 
Opgave 6 - Nyt Køkken: 
Opsætning af køkkenelementer. 
 
Opgave 7 - Nyt Køkken: 
Ny dør mellem køkken og festsal. 
 
Opgave 8 - Udendørs: 
Oprydning på hele grunden. 
 
Opgave 9 - Udendørs: 
Reparation af låge inkl. ny stolpe. 
Opgave 10 - Toilet, bad og teknikrum: 
Grundig rengøring af sanitet og rum. 
 
Opgave 11 - Router og Internt IT-net: 
Kan det genbruges? 
Kan det identificeres i endepunkter? 
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Opgave 12 - EL-net: 
Sikringers sammenhæng med diverse EL-udtag. 
 
Opgave 13 - Køleskabe: 
Indkøbe nye eller gode brugte køleskabe. 
 
Opgave 14 - Male udvendigt: 
Stern og facaderammer. 
Vinduer og døre. 
Pergola og indgangsparti. 
 
Opgave 15 - Male indvendigt: 
Vinduer og døre. 
Vægge og lofter. 
 
Opgave 16 - Male i haven: 
Skur ud- og indvendigt. 
Træhegn i skel. 
Borde/bænkesæt. 
 
Opgave 17 - Indgangsparti: 
Repose/trappetrin og rampe ved indgang. 
 
Opgave 18 – Kabelrende til fibernet: 
Grave den nødvendige rende til fibernetkabel fra sti til fælleshuset. 
 
 

SANDKASSER OG SANDKASSEDAG 
 
Bestyrelsen opfordrer kontaktpersonerne på de enkelte nærlegepladser til at indkalde til den 
årlige sandkassefyldning og oprydning på og omkring P-pladsen den sidste weekend i april 
dvs. den 25. – 26. april. Vi er så igen i overensstemmelse med den weekend kommunen 
holder sin traditionelle Grøn lørdag - i år er det lørdag d. 25. april. Vi håber, at I får en 
hyggelig dag med naboer på P-pladsen. 
 
Husk i øvrigt at Grøn lørdag er den dag, hvor man bl.a. plejer at kunne få suppleret sin egen 
beholdning af kompostorme og hente kompostjord til haven på kommunens materialeplads 
(ved containerpladsen). 
 
Der er bestilt levering af sand til sandkasserne som sidste år, undtaget den ved P38 og 
P116, da bestyrelsen ikke har fået andre ændringsønsker.  Sandet bliver leveret før 
ovennævnte weekend. 
 
Har I brug for sand kan I derfor allerede nu starte med at tømme sandkassen  Sandkassen 
skal tømmes inden det nye sand kommer i. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget ønsker om ændringer til listen over kontaktpersoner, hvorfor 
listen antages at være uændret: 
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P-plads Kontaktperson P-plads Kontaktperson 

P38 Rikke Leland, P40 H10 Peter Morthorst, H40 

P50 Anne Lindberg, P50 H18 Morten Thulin, H24 

P116 Morten Refskov, P118 H94 Helle Feddersen, H86 

P21 Bente og Holger Hansen, P7 D13 Anders Jensen, D1 

P79 Helle Bennedsen, P81 D17 Helle Dysted, D29 

P98 Chresten Nielsen, P96 D48 Kim Jensen, D56 

P91 Ingen kontakperson D57 Peter Nielsen, D59 

  D86 Henrik Holm-Kjar, D80 

 
 

SNERYDNING OG SALTNING 
 
Da vi nu er gået ind i april har vi ikke længere aftale om snerydning, hvis vejret skulle vise sig 
fra den side en sidste gang i april. 
 
Bestyrelsen håber I har været tilfredse med vores vinterberedskab. 
 
 

BREDBÅNDSNETTET 
 
Der er desværre intet nyt om overgangen til YouSee. Så vidt bestyrelsen er orienteret har 
YouSee og Dansk Kabel TV nogle problemer, som de arbejder på at løse, men lige har 
bestyrelsen ikke anden information. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til den 26. maj kl. 19:30. Den afholdes som 
sædvanlig på Herstedøster skole i det store fællesrum med indgang fra Trippendalsvej. 
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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. 

 
Kom og vær med til at gøre vores sommerfest til en sjov og hyggelig 
dag for hele familien. 
 
Du kan evt. kontakte: 
 

Louise Pedersen på 4346 1656 /  louise@vejrmolle.dk 
Helle Bennedsen på 4396 4344 /  bennedsen@comxnet.dk 
 

Festkomiteen 
 

 

 

Lørdag den  

20. juni 2015 

Kl. 14.00 

I LUNDEN 

mailto:bennedsen@comxnet.dk
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Nu er det boligområdernes tur 
Fremover skal vi alle kildesortere vores husholdningsaffald i 7 fraktioner: Metal, 

plast, glas, papir, pap, bio og rest. Og vi skal alle kunne komme af med 

fraktionerne tæt på husstanden. Det besluttede kommunalbestyrelsen på mødet 

i marts. I praksis betyder det på den ene side, at vi alle skal sortere vores affald 

i køkkenet meget mere, og på den anden side at alle boligområder nu skal 

diskutere, beslutte og etablere en ny 

affaldsordning, der kan hånd-tere de 7 

adskilte fraktioner. Tidsplanen er, at 

boligområderne skal have deres nye ordning 

på plads med udgangen af 2016 – altså om 

godt og vel 1,5 år. Så der er ikke meget tid at 

spilde! 

At sortere i 7 fraktioner i køkkenet kan måske virke uoverskueligt, men i Agenda 

Centeret har vi lavet et projekt for Miljøstyrelsen. I 10 husstande indrettede vi 

sorteringssystemer i køkkenerne – herunder små 

køkkener i 1 og 2-rums lejligheder. Det kunne godt lade 

sig gøre, og oven i købet var beboerne godt tilfredse, 

fordi de fik orden på deres affald. Hovedpointen fra 

projektet var, at mest affald opstår ved køkkenbordet og 

vasken. Derfor handler det om at indrette og udnytte 

rummet under vasken bedst muligt. Først og fremmest til 

madaffald, plast og restaffald, men også gerne til flere 

fraktioner. I dag har de fleste nok rengøringsmidler 

stående i skabet under vasken. Det kan være en fordel, 

at finde et andet sted til nogen af dem, for de bruges 

ikke så tit, mens affald opstår flere gange om dagen. 

Men et er, hvordan man vil indrette sig med affaldssortering indendørs. Noget 

andet er, at kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke 6 forskellige ordninger, 

bolig-områderne kan vælge imellem udendørs, så her og nu er det 

boligområdernes tur til at beslutte, hvilken ordning de vil have. 

       Med venlig hilsen        

Agenda Center Albertslund        

www.agendacenter.dk 

 

http://www.agendacenter.dk/
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SERVICE-UDLEJNING 
 

                       
 
Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at 
kunne leje festservice til en privat fest. 
 

Der er service til 36 personer, omfattende: 
 

 Dybe og flade middagstallerkener 

 Frokosttallerkener 

 Rød-, hvid-, portvins-,champagne- og vandglas 

 Kaffekopper m/ desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  

 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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Fremlysning 

 
Vi har fundet en I-phone 4s i Lunden den 30. marts. Glasset er revnet i nederste 
højre hjørne. Den person, som mangler sin mobiltelefon kan afhente den i P.73. 
Telefonen udleveres til den, som kan sige, hvordan coveret ser ud. 
 
Med venlig hilsen 
Tina Elsborg Larsen, Præstehusene 73, tlf: 2653 4834 
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KULTUREL FORENING TILBYDER: 

 

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

Cisternerne i 
Søndermarken 

Fredag  
17. april 

14:00 Lunden        
10. april ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Besøg på  
Christiania 

Onsdag 
20. maj 

13:00 Lunden 
10. maj til 
formanden 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Bytur til Køge 
Tirsdag 2. 
juni 

10:00 Lunden 
26. maj ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
Køge 

Bytur til Køge 
Onsdag 
den 1. juli 

10:00 Lunden 
24. juni ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
Køge 

Besøg på Karen 
Blixen Museet 

Torsdag 
13. august 

13:00 Lunden 
2. aug. ved 
indbetaling 
på konto 

Der er 
fællestransport til 
museet. 

  
 
 

 
 

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-kf.dk 

 

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

http://rvp-kf.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.nr: 2410 kontonr: 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 

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

Årets aktiviteter 

Dato: Tidspunkt: Aktivitet: Sted: 
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 


