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Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Sommer i Røde Vejrmølle Park. 
 Det frivillige arbejde med Klub Albert. 
 Brev fra YouSee om pakkevalg 
 Nærlegepladser. 
 Carporte og generalforsamling for 

carportlauget. 
 Nyt affaldsregulativ. 
 Efterårets beskæringer og 

flisearbejder. 
 

Væremøllen: 
 Åbent hus i Væremøllen. 
 Reservation og leje af Væremøllen. 
 Efterlysning. 

 
Indlæg: 
 
 Hvem mangler at levere varen om det 

frie valg af TV-kanaler? 
 Mangler I noget? 
 Affald er det helt store fokus lige nu. 
 Til salg og afhentning. 
 Haveaffald på P-pladsen 

Præstehusene 51 – 129. 
 Nyt fra brugergruppen – juni 2015. 
 Brug altid koldt vand til mad og drikke. 
 

Annoncer: 
 
 Service-udlejning. 
 Vestegnens Vinduer A/S. 
 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 i 
VÆREMØLLEN 

mandag den 7. september kl. 19.30 
 
 

mailto:fisk@vejrmolle.dk


 

 Fra Bestyrelsen 

 
3 

 

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 Thystrup H 2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 

 Helle Bennedsen P  81 43 96 43 44 bennedsenhelle@gmail.com  

 Jesper Simonsen D 26 20 44 03 38 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, Jesper 

Lunden Jesper, Helle Brugergruppe Ole 

SALG OG UDLÅN 

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 

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:bennedsenhelle@gmail.com
mailto:simonsen@ruc.dk
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SOMMER I RØDE VEJRMØLLE PARK 
 
Sommeren i Røde Vejrmølle Parken har indtil videre ikke været af den bedste slags, nogle 
husker sikkert nogle dage med hedebølge, men sommer har det ikke rigtig været. Det har 
blæst mere end det har gjort i mange somre. 
 
 

DET FRIVILLIGE ARBEJDE MED KLUB ALBERT  
 
Hen over sommeren har der været stor aktivitet i Klub Albert, der efter navnekonkurrencen 
ved sommerfesten nu kommer til at hedde Væremøllen. 
 
Det har været, og er stadig en meget flot indsats, der laves af de frivillige, der gerne vil være 
med til at få Væremøllen til at blive et godt samlingssted for alle os i Røde Vejrmølle Park. 
Der er ryddet flot op på grunden og det store hegn er behandlet med både algefjerner og 
træbeskyttelse. Det er jo ikke et lille hegn så der er faktisk store værdier gemt i at holde 
hegnet i god stand. Der opsat en havelåge der viser, at man bevæger sig ind på foreningens 
private område fra den fælles flisebelagte adgangsvej til Klub Vest og Væremøllen. 
Ligeledes er vores del af pergolaen behandlet med træbeskyttelse, hvilket også markerer 
foreningens område. Sternen på hele huset er totalrenoveret og malet i en ny farve, der også 
er med til at skille vores fælleshus ud fra de nærtliggende kommunale bygninger. Facaden er 
gennemgribende renoveret og er parat til at blive malet.  
 
Indvendigt er det gamle loft fjernet fuldstændigt dels af de frivillige aktive medlemmer og dels 
af de engagerede håndværkere. Det blev nødvendigt, fordi der tydeligt havde været, og 
måske fortsat var, rotter under taget og over loftet, og vi måtte være sikre på, at der ikke var 
rotter, når vi fik opsat et nyt flot loft i hele festsalen. Det var også nødvendigt fordi 
dampspærren viste sig at være mildest talt ufuldstændig. Der er derfor opsat ny dampspærre 
over hele loftet. Rotter på loftet var desværre ikke det eneste sted, de havde haft mulighed 
for at ’hygge’ sig. Under gulvet var der også rottereder, så det var nødvendigt at skære gulvet 
op de steder hvor der antageligt var mulighed for gamle åbninger i kloaksystemet. Efter alt 
var gennemgået fik vi kommunens rotteekspert til at teste alle samlinger med røg. Eneste 
sted der kom røg ud var under tagudhænget hvor det viste sig, at der var et udluftningsrør, 
der dels var afsluttet under taget (ikke synligt) og uden rottesikring, så der var fri adgang til 
loftet fra kloakken. Vi mener nu at rotteproblemet er fjernet, så vi kan have huset for os selv. 
 
Vi har fået renoveret toiletterne og fået installeret handicaptoilet med puslebord til de 
allermindste gæster. Det arbejde gav også en del ekstra arbejde, da de eksisterende 
kloakrør måtte omlægges.  Sammen med rotteproblemet var det nødvendigt at fjerne gulvet i 
hele toiletrummet også for at få arbejdsplads. Det betød også, at de eksisterende 
skillevægge måtte fjernes. 
 
Al denne nedrivning gav selvfølgelig en masse affald, der skulle køres på containerpladsen. 
Også det blev klaret ved den frivillige indsats. Det meste haveaffald og alt ikke-imprægneret 
træ medvirkede til et flot Skt. Hansbål i Lunden. 
 
Det store arbejde med at sætte loft op, renovere facaden for dårligt træværk, lave VVS-
installationer til det ny køkken og toiletter og el-arbejdet er udført af professionelle 
håndværkere. Indvendigt er der flyttet døre og opsat gipsplader på de meget gennemskårede 
vægge. Der er skiftet termoruder, hvor de var kedeligt grå efter flere års punktering af  
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termorammerne. Et særligt rengøringshold gjorde en flot indsats bl.a. med det gamle 
’personaletoiletrum’ der så forfærdeligt ud. 
 
Køkkenet blev taget ned og sat op i det nye køkken af et hold frivillige aktive mens 
bordplader og udskæringer blev lavet af håndværkerne. Det oprindelige køkken havde en 
professionel opvaskemaskine. Her var vi heldige at købe en ubrugt tilsvarende, så der skulle 
være tilstrækkelig opvaskekapacitet til store fester. 
 
Brugergruppen har købt borde, stole og lamper til festlokalet, der leveres/opsættes i god tid 
inden det første private arrangement. Nu er brugergruppen ved at købe køkkeninventar og 
service til en god fest for ca. 70 personer. Der er mange dele, der skal indkøbes og meget 
gerne til meget konkurrencedygtige priser. Brugergruppen har en aftale med Klub Vest, så vi 
får mulighed for at købe det udstyr, som vi kunne ønske, og som ikke er lovet ud /allerede 
købt af andre institutioner i Albertslund. 
 
Alt indvendigt arbejde og inventar skal være færdigt til starten af uge 34, så der kan blive 
gjort hovedrent efter al den håndværksmæssige aktivitet i huset, og inden den første private 
fest skal afholdes. 
 
Der er stadig noget malearbejde, der udestår, og da det bliver gjort ordentligt, skal der 
grundes og males flere gange, men det håber brugergruppen kan være færdigt i den første 
weekend i august. 
 
Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til alle de medlemmer, som har ydet en aktiv 
indsats for at gøre Væremøllen til et godt sted at kunne samles og holde de lidt større private 
fester, ligesom det bliver muligt at lave større sammenkomster mellem medlemmer.  
Igen: 
 

Tusind tak 

for indsatsen ved/i og for Væremøllen 

til alle aktive medlemmer 

 

 

BREV FRA YOUSEE OM PAKKEVALG 
 
Bestyrelsen vil gerne beklage, at det brev, som YouSee har udsendt vedrørende det 
længeventede TV-valg, ikke er mere klart i forhold til andet end de tre tilbudte TV-pakker: 
Grund-, Mellem- eller Fuldpakken. Som YouSee har udformet brevet skal I alle meget gerne 
inden den 17. august via det medsendte svarkort meddele YouSee hvilken af de tre TV-
pakker I ønsker at modtage efter den 8. oktober 2015. Prisen for hver af de tre pakker skulle 
være den samme, som vi i dag betaler for TV-pakkerne, men der er mindre ændringer i 
indholdet. 

Bland Selv tilbuddet fra YouSee er det ikke nødvendigt at tage stilling til før I er parate til at 

vælge fra YouSee’s tilbud. Det er selvfølgelig også en mulighed allerede nu, hvis du ved 

hvad du/I ønsker af Bland Selv ordningen. Når I er parate til at vælge, opfordrer YouSee til at 

I kontakter dem på telefon 7070 4040, som er angivet på bagsiden af brochuren ’Hvad vil du 

se?’ som I har modtaget med brevet. I har også mulighed for at bestille Bland Selv pakker  
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eller enkelte kanaler via dette link som bestyrelsen har fået tilsendt fra den kontraktansvarlige 
hos YouSee: 

http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/produkter_og_priser/tv/tv_med_bland_selv.aspx 

 
o Med fladskærme fra 2010 eller senere, kan du vælge mellem to løsninger: 

 
 

 Du kan selv indkøbe det antal kortlæsere du har brug for – ét til hver TV, hvor 
du ønsker at se Bland Selvkanaler, evt. hos YouSee. 

 Til hver kortlæser skal du købe et smartcard hos YouSee. 
 Denne løsning er ikke et abonnement, men en engangsudgift. 
 Du får ikke adgang til WEB-TV (se nedenfor). 
 Du kan vælge for kr. 99 pr. måned at abonnere på YouSee Plus, hvor YouSee 

leverer en boks med kortlæser og ét smartcard. Boksen har en række smarte 
funktioner. 

 Skal du kunne se på flere TV-apparater samtidig, skal du købe abonnement til 
hvert TV og får boks og kort til hver bestilling. 

 For kun at kunne optage eller sætte et program på pause behøver boksen ikke 
internetadgang. 

 Ønsker du den fulde pakke med også at spole, starte forfra, TV-arkiv og film 
kræves internetadgang. Det kan ydes enten ved en fast forbindelse til din NT-
boks på væggen eller via trådløs forbindelse til din router. 

 Med YouSee Plus får du adgang til WEB-TV. Dvs. at du kan se TV på din PC, 
tablet og mobil, hvor du end måtte være i DK. Den anvendte internetopkobling 
skal selvfølgelig have den nødvendige kapacitet. 

 
o Med fladskærme ældre end 2010, kan du undersøge om dit TV-apparat har en 

åbning til en kortlæser og om det understøtter DVBC MPeg4. Hvis et er 
tilfældet, kan du nøjes med at købe en kortlæser og et smartcard – en 
engangsudgift. 
 Du kan så også vælge at abonnere på YouSee Plus i stedet for kun at købe 

kortlæser og smartcard. 
 Denne løsning er ikke et abonnement, men en engangsudgift. 
 Du får ikke adgang til WEB-TV (se ovenfor). 

 
o Med ældre TV-apparattyper uden åbning til en kortlæser skal du abonnere på 

YouSee Plus for at kunne anvende Bland Selv tilbuddet. 
 Her får du én boks med kortlæser og ét smartcard. Dette virker på ét TV og 

giver adgang til at optage, pause og spole i udsendelser. Derudover får du fri 
adgang til YouSee Play-universet på dit TV, din PC, tablet og mobil. 

 Ønsker du adgang via flere ældre TV-apparater skal bu bestille YouSee Plus til 
hvert TV-apparat. 

 Du får adgang til WEB-TV (se ovenfor). 
 

NÆRLEGEPLADSER 
 
Der vil blive arbejdet på renovering af en række nærlegepladser. Der vil også blive opsat nyt 
legeudstyr på nogle pladser, hvor dette har været ønsket. Vi forventer arbejdet vil ske i 
august og september. Det drejer sig om nærlegepladserne ved: 
 
  

http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/produkter_og_priser/tv/tv_med_bland_selv.aspx
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D13:   Gynge flyttes, legehus opsættes. 
D17:   Koldbøttestang og bord/bænkesæt med fliseunderlag. 
P21:   Gynge opsættes . 
P116: Legehuset fjernes, sandkasse bibeholdes, vippe indkøbes og opsættes.  
           Bord/bænkesæt bibeholdes. 
D48:   Sandkasse bibeholdes og vippedyr fjernes. 
H10:   Klatrenet. 
H18:   Rutsjebane. 
H94:   Nyt legehus og nyt bord-bænkesæt. 

  
 

CARPORTE OG GENERALFORSAMLING FOR CARPORTLAUGET 
 
De nye carporte, som kun bliver opført på P-pladsen Degnehusene 2 – 48, er nu færdige. På 
parkeringspladsen har medlemmerne efter aftale med bestyrelsen lavet en beskeden 
markering af parkeringspladser. Håbet er, at de, der parkerer et sted på P-pladsen, nu kan 
stille bilen, så der bliver flest mulige p-pladser til rådighed dvs. når man parkerer mellem 
markeringerne. 
 
Hvis andre P-pladser synes det er en god idé med markering af P-pladser, kan I bare 
henvende jer til bestyrelsen. 
 
Der vil blive indkaldt til generalforsamling for carportlauget sidst i august. Det sker ved en 
særlig indkaldelse til alle carportbrugere. Vi skal bl.a. blive enige om udskiftning af tage på 
alle carporte, undtaget de nye på Degnehusene 2 – 48. 
 
 

NYT AFFALDSREGULATIV 
 
Der er høring af forslag til det nye affaldsregulativ, der er godkendt af kommunalbestyrelsen. 
Sidste frist for høringssvar er søndag den 23. august. 
 
Bestyrelsen vurderer om det er nødvendigt for Røde Vejrmølle Park som grundejerforening 
at afgive høringssvar. 
 
Det nye affaldsregulativ medfører nogle beslutninger, som vi skal tage i fællesskab i 
grundejerforeningen. Bestyrelsen vil derfor indkalde foreningens medlemmer dels til et 
orienteringsmøde og dels til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal beslutte hvilken 
ordning vi ønsker for vores område. Vi kan kun have én afhentningsordning for Røde 
Vejrmølle Parken. Ikke én for hvert af delområderne Præstehusene, Degnehusene og 
Humlehusene. 
 
 

EFTERÅRETS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Bestyrelsen efterlyser ønsker til beskæringer og fliseopretning. På baggrund af indkomne 
forslag gennemgår vi ønskerne sammen med vores anlægsgartner Walther Jensen. 
Bestyrelsen modtager et tilbud på de ønskede arbejder, inden vi sætter dem i gang. De 
indkomne ønsker vil til orientering blive bragt i oktobernummeret af bladet. 
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Vi gør opmærksom på, at ønsker til beskæring og flisearbejde, der er indleveret sidste år, 
ikke automatisk medtages, men skal genfremsættes. Ligeledes gælder for arbejder, der ikke 
er blevet efterkommet ved tidligere runder, men stadig ønskes opretholdt. 
 
Bestyrelsen indkalder kommunen og vores gartner til et møde vedrørende beplantning og 
træer på stikvejenes bump der tilhører Albertslund Kommune. De har stillet sig velvillige til at 
ændre beplantningen - dog ikke til noget, der kræver jævnlig pasning og vedligehold. Derfor 
tager vi vores gartner med til mødet. 
 
Vi ser selvfølgelig også gerne ønsker om nyplantninger og andre ændringer på fælles-
arealerne. 
 
Ønsker fremsættes senest den 31. august 2015 til 
 

Steen Thystrup, Humlehusene 2, 
E-mail til: vejrmolle@gmail.com, 

 
 
Og venligst elektronisk, hvis det er muligt. Det vil gøre arbejdet med listen nemmere for 
Steen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

mailto:vejrmolle@gmail.com
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ÅBENT HUS I 

VÆREMØLLEN 
 

Som resultat af vores efterlysning af nyt navn til beboerhuset faldt 

brugergruppens valg, mellem de to indkomne forslag, på Væremøllen. Så vil vi 

ikke længere veksle i flæng mellem fælleshus og beboerhus, men slet og ret 

bruge det nye navn Væremøllen. 

 

En gruppe af frivillige har slidt og slæbt sommeren over med at gøre huset klar, 

og arbejdet har nu båret frugt. Renovering og istandsættelse er nu så langt, at 

vi har sat dato på en indvielse.  

Søndag den 6. september kl. 11-13  

er alle beboere i Røde Vejrmølle Parken velkomne til, at lægge vejen forbi 

Væremøllen.  

 

 

 

Ved samme lejlighed modtager vi gerne ideer til hvilke aktiviteter, som vi skal/I vil 

starte i Væremøllen. Måske til højtider eller sæson bestemte aktiviteter. Det er en 

stor grundejerforening, måske er der flere med samme interesser som dig. 

 

 

 

Vi mangler høje (baby) stole til Væremøllen.  

Så er børnene vokset ud af Jeres, vil vi gerne arve 2-3 høje stole. 
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RESERVATION OG LEJE AF FÆLLESHUS 

Brugergruppen åbnede for reservation og leje af fælleshus mandag den 15. juni. Fælleshuset 

forventes at være disponibelt fra den 15. august. Udlejning vil derfor være med forbehold i august 

måned. Indtil online booking systemet fungerer, vil der blive trukket lod om særlig attraktive (f.eks 

konfirmations) datoer. 

Fælleshuset kan lejes af alle myndige medlemmer af Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 

Udlejningen foregår ved henvendelse til brugergrupperepræsentant på: 

lokalebookingRVP@gmail.com. 

Kalender ses på hjemmesiden under Væremøllen. 

Lejer af lokalet skal være myndig og skal være til stede i lokalerne i udlejningsperioden. 

Lejer har ansvar for, at udlejningsreglerne overholdes. 

Lokalerne kan tidligst lejes 18 måneder forud. Det fulde lejebeløb plus depositum og rengøring skal 

erlægges senest 5 hverdage efter reserveringen. Når det fulde beløb er indbetalt er reservationen 

gældende. 

Betalingen sker ved indbetaling på RVP's bank konto. 

Man kan kun have fire aktive reservationer ad gangen pr. husstand. 

Er betalingen ikke sket rettidigt, kan lokalet lejes ud til anden side. 

Leje 31. december: 

Ved leje af fælleshuset den 31. december gælder følgende regler: 

Man kan ikke leje fælleshuset to år i træk, med mindre at det den 15. september endnu ikke er udlejet 

til anden side. Man lejer fra kl. 11.00 den 31. december til kl. 08:00 den 2. januar. 

PRISER:    

Pris for 31. december kr. 3.000,00¤ 

Priser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Småbørnsfester 250,00* 250,00* 250,00* 250,00* - - 250,00* 

Indtil kl 18.00 500,00* 500,00* 500,00* 500,00* - - - 

Efter kl 18.00 500,00* 500,00* 500,00* 500,00* - - - 

11.00 til flg. dag 

kl 08.00 
- - - - 1.250,00

¤
 1.250,00

¤
 1.000,00

¤
 

11.00 fredag til 

søndag 08.00 
- - - - 2.500,00

¤
 - 

11.00 lørdag - 

mandag 08.00 
- - - - - 2.250,00

¤
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*Hertil lægges depositum på kr. 2.000,00 og sæt tid af til selvrengøring 

¤ Hertil lægges depositum på kr. 2.000,00 og rengøring kr. 750,00 

De generelle lejeregler kan ses på www.vejrmolle.dk/Væremøllen 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTERLYSNING: 
 

Beboerhuset vil gerne overtage højskabe til                              
 

opbevarings formål. 

 
Har Du nogle i overskud,  

 
så ring til: Jesper 29994271. 
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Til grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. 
 
Hvem mangler at levere varen om det frie valg af TV-kanaler ? 
 
Vi har fået brev fra YouSee den 23.06.15 om valg af TV-pakke, da der er indgået aftale med 
foreningen om levering af TV fra 8. oktober 2015. Men vi har ikke fået en grundig orientering 
fra bestyrelsen i grundejerforeningen om deres forhandlinger med vores tv-udbyder. Vi 
kender dermed ikke til kontraktens bindinger på TV-området de næste 2 år.  
 
Ved læsning af referater på foreningens hjemmeside er overskriften altid "Bredbånd" og 
dækker ikke detaljer om valg af TV-kanaler eller pakkevalg. På sidste generalforsamling blev 
vi ikke klogere på muligheder, begrænsninger eller tekniske problemer.  
 
Når vi ser på brevet fra YouSee skal vi inden 17. august  2015 vælge mellem 3 tv-pakker 
(grundpakken til 54 kr. - mellempakken til 345 kr. - eller fuldpakken til 448 kr. Hertil kommer 
formentlig div. afgifter oveni. Den store pakke ligger prismæssigt som i dag, men vi får 12 
kanaler færre og uden brugerindflydelse på pakkernes sammensætning af tv-kanaler. Er det 
YouSee eller grundejerforeningen, der bestemmer her ? 
 
Selvom YouSee i informationspjecen ligger op til frit valg af TV-kanaler gennem de 3 bland-
selv-pakker, gælder det ikke for os i RVP. Måske er grundejerforeningen ikke tilhænger af frit 
valg? Konsulenten i YouSee henviser os til at kontakte vores forening, da de ikke kan hjælpe 
os med frit valg. En vedlagt folder giver ellers gode muligheder for at vælge netop de tv-
kanaler vi ønsker at se og dermed kun betale for det vi ønsker at se. Vi skal bare have den 
billigste grundpakke til 54 kr. for at kunne vælge en af de 3 "bland-selv-pakker" på 10-20-30 
kanaler (180-230-280 kr.).  
 
Hvis grundejerforeningen bestyrelse havde lagt de sidste 3 mødereferater på hjemmesiden 
var vi måske blevet klogere. Nu er vi bare ringere stillet end andre beboer/grund-
ejerforeninger, som også valgte ComX for 10 år siden.  
 
Galgebakken's lejere kan få de frie valg i modsætning til os. De har endda haft et åbent 
beboermøde i slutning af 2014, hvor konsulenter fra YouSee har informeret og svaret på 
spørgsmål om nye muligheder og udleveret skema om priser, antal kanaler og m.m.   
 
Hvorfor får vi ikke et åbent møde i RVP? Skal vi bindes på en ny 2 årig kontrakt uden et 
(demokratisk) medlemsmøde, hvor vi kan komme med vores ønsker/fællesskabets krav?  
 
Hilsener fra 
Fin Hansen, Humlehusene 70 
Eli Diamant, Humlehusene 68 
 
Efterskrift: Den 17. december 2012 fik vi brev fra daværende ComX om, at de opgraderede vores TV-
pakker den 3. januar 2013. Vi kunne læse mere om alle de nye TV-pakker, der er tilgængelige,. Vi 
kunne lære mere om alle de nye TV-kanaler, filmpakker og Bland-Selv-Kanaler på www.comx.dk.  
Men valgfriheden var betinget af du havde enten Homeflex eller Superflex-pakken.  
Anno 2015 kan der vælges bland-selv bare du har den billigste grundpakke til 54 kr. 
Streamning bliver større. De store TV-pakker bliver mindre. Årsagen til at 67% fravælger TV-pakker 
er kort, at der er for mange kanaler, som ikke ses.   

 

 

http://www.comx.dk/
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Mangler I noget ? 

 
Nedenstående billede er et eksempel på hvilket syn der møder os i gården om morgenen. 
Vores ene kat går på rov om natten og slæber det begejstret hjem. Det drejer sig om 
strømper, klude og sågar sko. Havehandsker er dog hans favorit.  
Vi ved at andre katte også kan have denne uvane, så vi kan ikke garantere at vi har alle jeres 
forsvundne ting, men I er meget velkommen til at gå ind i vores forhave og se i kurven på 
bordet under halvtaget, om I kan genkende noget. 
 
Med mange undskyldninger 
Sommer hilsen fra familien i P99 
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Affald er det helt store fokus lige nu 

Som bekendt skal vi alle i hele Albertslund til at sortere vores husholdningsaffald meget mere, og det 

har naturligvis vores fulde bevågenhed i Agenda Centeret. Rundt regnet samarbejder vi i skrivende 

stund med halvdelen af byens boligområder, for at finde den bedste løsninger til hver enkelte af dem. 

Skal de vælge stativer, to-delte beholdere, minicontainere eller nedgravede beholdere – eller et miks? 

Vi tager debatten med dem og fortæller, hvad de nye ordninger kommer til at betyde for dem, hvad de 

skal leve op til, hvad de kan og ikke kan. Vi regner på deres kommende affaldstakster, hvad de skal 

tage hensyn til, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det, og så selvfølgelig hvorfor det giver god 

mening at sortere mere. Er der flere, der har brug for hjælp i processen, er det bare at kontakte os. 

Tidsplanen for de nye affaldsordninger er, at samtlige boligområder skal give kommunen besked 

senest den 1. november i år om, hvilken ordning de vælger. Derefter er der tre datoer, de kan vælge, at 

starte deres nye ordning op på. Det er den 1.2., den 1.4. og den 1.10. 2016. 

 

Hvad gør man med sorteringen indendørs? 

Når vi kommer lidt længere frem i processen med de nye affaldsordninger, vil vi flytte mere og mere 

fokus over på, hvordan man kan få plads til alle fraktionerne indendørs. Det gør vi ud fra logikken om, 

at hvis folk ikke kan overskue at sortere affaldet indendørs, så kommer de udendørs systemer heller 

aldrig til at fungere! Så enkelt er det! Affaldssorteringen starter, hvor affaldet opstår: Indendørs – og 

især i køkkenet!  

Til formålet har vi allerede lavet et 

projekt med indretning af indendørs 

sorteringssystemer hos 10 familier. 

Erfaringerne fra det, har vi omsat til en 

folder og ikke mindst til indretningen af 

fire demonstrations køkkenskabe, så vi 

kan vise, hvordan man kan få styr på 

sorteringen indendørs. Skabene låner vi 

gerne ud til beboerhuse og 

generalforsamlinger, hvor vi også gerne 

vil komme og fortælle om, hvordan man 

bedst griber udfordringen an.  

      Udvalgsformanden og borgmesteren nærstuderer vores  

                 indrettede køkkenskabe 

Udviklings- og demonstrationsprojekt:  

    Nedgravede beholdere 
I Herstedøster og Snebærhaven, og snart også Rødager, har de fået nedgravede beholdere. Fælles for 

de tre boligområder er, at det er parcelhuse. Det er ikke her, man typisk ser nedgravede beholdere, men 

faktisk giver det god mening. Beholderen i Herstedøster er kun til pap/karton, og den fraktion er lidt et 

stedbarn i de nye affaldsordninger for parcelhusene. Der bliver nemlig ingen privat beholder ved den 

enkelte husstand til pap/karton, som der bliver til de andre fraktioner. Derfor giver det både god 

mening og høj service til billige penge, at etablere en fælles nedgravet pap/karton beholder i 

boligområdet. 

  



 

Indlæg 

 
15 

 

 

I Snebærhaven er de endda gået skridtet videre. Her er det ikke kun pap/karton, der kommer i fælles 

nedgravede beholdere, men også metal, 

plast, glas og papir.  

Bio og rest bliver i stativet hjemme på den 

enkelte parcel.  

I Rødager skulle de også kun have haft en 

nedgravet beholder til pap/karton, men det 

undersøges nu, om de ikke også kan få til 

alle fem genbrugsfraktioner.   

Det er Agenda Centeret, der er tovholder på 

projekterne, og vi ser frem til at kunne 

formidle resultaterne, i takt med at de 

tikker ind. Men ind til videre er vi kommet 

rigtig godt fra start.             De nye beholdere indvies i 

Snebærhaven 

Torsdag den 2. juli kl. 17. arrangerer vi en inspirationstur til de nye nedgravede 

affaldsbeholdere. Vi cykler fra Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32, kl. 17, men man kan også 

støde til i Snebærhaven ud for nummer 50 kl. ca. 17.20. 

  

Nye mål for de kommende 5 år 

Agenda Centerets bestyrelse har netop holdt et seminar, hvor der blandt meget andet blev taget hul på 

diskussionen om, hvilke mål Agenda Centeret skal stille op for de kommende 5 år.  

Hvert år udarbejder vi jo i forvejen en handleplan for det kommende år, og på den anden side har vi 

det meget langsigtede mål, at Albertlund skal være bæredygtig. Vores 5 års mål falder så lige der 

imellem, for på den halvlange bane at give en mere konkret retning for de årlige planer. 

5 års målene er ikke færdig formuleret endnu, men det er ret sikkert at de kommer til at handle om 

Energi (flere energibesparelser og mere vedvarende energi), om Kredsløb (genanvendelse) og om 

Bæredygtig kultur (om hvordan vi udvikler viljen til at ville bæredygtighed). 

De nye 5 års mål besluttes endeligt på et bestyrelsesmøde i december.  

 

Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB 

Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du løbende 

have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk  

Du kan også gøre som flere end 1600 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 

 
 
 

http://www.agendacenter.dk/
mailto:albertslund@agendacenter.dk
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund


 

Indlæg 

 
16 

 
 

TIL SALG OG AFHENTNING 
 
26 stk. fliser, Firenze (sandfarvet) 40x40x6,5 og tilhørende kansten, sort/grå, 10x10x6,5. 
 
Sælges for kr.500,00. 
 
Ring venligst til 26255321. 
 

 
Haveaffald på P-pladsen Præstehusene 51 - 129 
 
Vær opmærksom på, at haveaffald kun afhentes om onsdagen i lige uger. 
 
Det kræver dog, at haveaffaldet er i papirposer. 
 
Hvis det er i plastikposer, bliver det ikke taget med, og det bliver derfor liggende. 
 
Nu har disse plastikposer ligget på samme sted i en længere periode, og det pynter jo ikke 
ligefrem på området, så ejeren af poserne bedes venligst fjerne dem og lægge indholdet i 
papirposer, så de kan blive taget med af renovationen. 
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Nyt fra Brugergruppen – juni 2015 
 

    

Status på de nye affaldsordninger 

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts de 6 nye affaldsordninger, boligområderne kan 

vælge i mellem. Hvert enkelt boligområde er derfor nu i gang med at finde ud af, 

hvilken ordning de helst vil have. Det har de frem til den 1. november at finde ud af, 

hvor de senest skal meddele deres valg til kommunen.  

Derefter kommer der 3 mulige opstartstidspunkter, hvor de nye affaldsordninger kan 

blive sat i gang i boligområderne. Det er hhv. den 1.2. den 1.4 og den 1.10. 2016. Når vi 

derfor når til oktober næste år, skal alle boligområder, være overgået til den nye 

affaldsordning, så alle i hele byen kan sortere i og tæt på deres bolig komme af med: 

Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest. 

 

Nyt affaldsregulativ 

Når vi nu får 6 nye affaldsordninger, skal vi også have et nyt affaldsregulativ, der mere 

præcist beskriver, hvordan affaldet skal håndteres. Det er alt lige fra hvilket underlag 

beholderne skal stå på, og hvor langt skraldemanden må gå efter affaldet, til hvad de 

enkelte fraktioner består af og hvilke fraktioner, man skal kunne komme af med på de 

lokale genbrugspladser i de enkelte boligområder. Alt i alt løber det op i et 50 siders 

langt dokument. Det var også til behandling på Brugergruppemødet i juni. Dokumentet / 

affaldsregulativet bliver nu sendt i høring. Pga. sommerferien er høringsperioden 

forlænget til 8 uger. 

 

Ny kommunal Vision og Strategi 

Kommunalbestyrelsen har også netop sendt en ny Vision og Strategi for byen i høring. 

Det er også et vigtigt dokument, for det handler om, hvad der skal ske med Albertslund 

de næste 10 år. På det grønne område, som Brugergruppen forholdt sig til, springer især 

to ting i øjnene. Dels at 60 % af vores husholdningsaffald skal genbruges i 2020 

(målsætningen lige nu er 50 % i 2018), og dels at hele byen skal være overgået til 

lavtemperaturfjernvarme i 2025. Det er meget ambitiøse mål, som Brugergruppen ikke 

desto mindre var positiv overfor. På affaldsområdet, fordi det er vigtigt, at vi angiver en 

retning – at mere og mere skal sorteres. Og på varmeområdet fordi det vil betyde en 

meget stor energibesparelse, men samtidig pointerede Brugergruppen også, at alle 

stadig skal kunne få den varme, de har brug for, og det skal være økonomisk 

overkommeligt.  

Oplægget til ny Strategi og Vision kan ses på www.albertslund.dk/visionogstrategi 

Høringsperioden slutter den 14. august 2015. 

 

http://www.albertslund.dk/visionogstrategi
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Brug altid koldt vand til mad og drikke 
 

Det kan synes ulogisk, at man ikke må bruge det varme vand 

fra hanen til hverken at koge kartofler i eller lave kaffe af, for 

det er jo netop varmt, og bliver derfor hurtigere kogende – 

hvorfor så bruge koldt vand!? Men den er god nok: 

DU SKAL IKKE BRUGE VARMT VAND FRA HANEN TIL 

HVERKEN MAD ELLER DRIKKE! 

Når vandet bliver opvarmet i beholdere, rør og varmeveksler 

er det i kontakt med metal, og metallet kan afgives til det 

varme vand. Og hvis det varme vand har stået længe i 

berøring med metal, øges risikoen for, at der bliver afgivet 

betydelige mængder metal til vandet.  

Dertil kommer, at bakterier ikke bryder sig særligt om det 

kolde vand, men i det varme vand har de godt 

vækstbetingelser. Derfor kan man risikere, at der er mange 

bakterier i det varme vand. Normalt betyder det absolut ikke 

noget, for langt de fleste bakterier er fuldstændig harmløse, 

og hvis vandet alligevel skal koges, så bliver de alle slået 

ihjel. Men får man ikke kogt vandet ordentligt, kan der være 

et problem. 

Endelig kan man også være så uheldig, at der er en lille læk 

fra fjernvarmevandet over i det varme vandhanevand. 

Dermed kommer de kemikalier der er tilsat fjernvarmevandet 

over i det varme vand. 

Derfor alt i alt: Hold dig til det kolde vand, når du laver mad 

og drikke. Så er du i hvert fald på den helt sikre side  

     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: 
 

 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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KULTUREL FORENING TILBYDER: 
 
 

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

Besøg på Karen 
Blixen Museet 

Tirsdag 11. 
august 

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

Der er 
fællestransport til 
museet. 

Vestre Kirkegård 
og Kødbyen 

Tirsdag 15. 
september 

12:30 Lunden 
8. sept. til 
formanden 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Københavns 
Politigård 

Søndag 4. 
oktober 

9:30 Lunden 
28. sept. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station 

Arken   
Bjørn Wiinblad 

Onsdag 4. 
november 

10:00 Lunden 
28. oktober til 
formanden 

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. 

Dart: Vi glæder os til at tage hul på den nye sæson i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN. 
Vi starter den 5. oktober kl. 20.00 og fortsætter med den 19. okt., 2. nov., 16. nov., og  
30. nov. 
Efter jul starter vi op igen den 4. jan., 18. jan., 1. feb., 29. feb., 14. mar., 28. mar., og 11. apr., 
som er afslutning for sæsonen 2015/16. 
Alle dage er mandage med start kl. 20.00. 
Medlemskab af RVP’s motionister er nødvendig for deltagelse. 
 
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: 
Søndag den 
9. August 

10:00 Cykelskovtur er desværre AFLYST Væremøllen 

Lørdag den  
22. August 

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 


