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Forside. 
Røde Vejrmølle - af Finn Skjørbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fra bestyrelsen: 
 
 Bestyrelsens opgaver. 
 Glædelig jul og godt nytår. 
 Ændring i bestyrelsen. 
 Referat fra ekstraordinær 

generalforsamling. 
 Beskæringer og fliser endeligt aftalt. 
 Snerydning – skulle det sne i vinter. 
 Haveaffaldsordning. 
 Vedrørende carporte. 
 Nyt om den nye affaldsordning. 
 

Væremøllen: 
 
 Opskrivning og lejepriser. 
 Væremøllen, nu også på Facebook. 
 Spiseklubber. 
 Aktivitetskalender. 
 

Indlæg: 
 
 Vask ved 30o. 
 God nyhed for de morgentrætte  

– og rodehovederne. 
 Nyhedsbrev fra Agendacenter. 
 Nyt fra Brugergruppen. 
 

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

Foreninger: 
 
 Kulturel Forening tilbyder. 
 Vejrmøllens Fiskeklub. 
 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 
 
Bladet kan her ses i farver. 
 

 

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 4. januar kl. 19.30 
 
 
 

(Alle er velkommen til at kigge ind) 
 

Vær dog opmærksom på, at der ikke er redaktionsmøde i februar,  

http://www.vejrmolle.dk/
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 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 

 Jesper Krogh D18 29 99 42 71 Jesperkrogh.d18@gmail.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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Glædelig jul og godt nytår til alle jer i foreningen 
 
Julen nærmer sig og i sidste weekend i november fik vi fornemmelse af vinter med nok det 
største snevejr i flere år. Vejret blev mildere, men om det holder resten af året får vi se, men 
indtil videre er det mildt om end lidt blæsende nu og da. 
 

Vores gartner, Walther Jensen, er sat til at rydde op efter de mange skader på træer og 
buske, og vi forventer en uforudset efterregning for dette, men gartneren er i området til årets 
beskæringer og flisearbejde. 
 
Husk at I har pligt til at rydde hele fortovet for sne både af hensyn til naboer, renovation og 
folk i vores bebyggelse der bruger fx barnevogn, rollator eller det medlem, som vi ved er 
blind, og ikke kan se isklumper og at fortovet pludseligt kun er én flise bredt mod de tre flisers 
bredde, som fortovene rent faktisk skal være. 
 

Ændring i Bestyrelsen 
 
Fra og med 1. december 2015 udtrådte Thomas Clausen af bestyrelsen, da han har solgt sit 
hus og fraflytter foreningen inden for kort tid. Bestyrelsen vil gerne takke Thomas for hans 
gode makkerskab og for hans indsats til grundejerforeningens bedste. 
 
Bestyrelsen er glad for at suppleant Jesper Krogh, D18, vil indtræde som medlem af 
bestyrelsen fra samme dag. Jesper deltager første gang i bestyrelsesmøderne den 19. 
november. 
 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling i G/F Røde Vejrmølle Park 
Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, tirsdag d. 3. november 2015 
 
136 huse ud af 290 var repræsenteret, heraf 11 repræsenteret ved fuldmagt  
 

Punkt 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

 
Dirigent: Peter Pagh, D70, valgt 
Sekretær: Kim Matthäi Leland, P40, valgt 
Stemmetællere: Hugo, D76, Jesper, D18, Holger Hansen, P7, og Ole Lassen, D40 
 

Punkt 2. Bestyrelsen fremlægger forslag til ny affaldsordning 

 
Indkaldelse med oplæg og forslag samt tillæg med bemærkninger, kommentarer og forslag fra 
medlemmer var udsendt af bestyrelsen til medlemmerne forud for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
Formanden supplerede disse dokumenter med en mundtlig fremlægning af formål med den 
ekstraordinære generalforsamling og de nye affaldsordninger. 
 

DEN MUNDTLIGE FREMLÆGGELSE 
 
Denne X-Ordinære GF er indkaldt for at vi kan beslutte efter hvilken affaldsordning vi i Røde 
Vejrmølle Park ønsker vores affald fremover skal afhentes. 
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Vi skal have en ny affaldsordning det ligger fast. Det skal vi dels fordi EU ved et EU-direktiv dels 
landets regering ved en lov har ønsket at forøge genbruget af de ressourcer, der er gemt i vores 
affald. Kravet i EU direktiv og lov er fastsat til et genbrug på mindst 50 % af vores affaldsressourcer. 
 
Vores egen Kommunalbestyrelse har med baggrund i dette besluttet, at Albertslund som ambition 
inden 2018 skal opnå dette mål ved, at vi skal sortere og have vores affald indsamlet i 7 fraktioner: 

 
Madaffald 

 
Restaffald 

 
Glas 

 
Metal 

Plastik Papir Pap  
 
Det rigtigt nye er fraktionerne madaffald og plastik. Plastik har længe været en del af kommunens 
genanvendelsesambition idet vi for år siden modtog store poser til indsamling af plastik mærket ”2” 
som plasttype, fx beholdere til rengøringsmidler. Nu skal vi udvide sorteringen, så alt plastik i 
husholdningen samles i en beholder inklusiv al emballageplast fra vores indkøb og det plastfolie vi 
selv pakker om madvarer i køleskabet. Der kommer forhåbentligt retningslinjer for, hvad der er plast 
og hvad der er restaffald. 
 
Madaffald dækker alt biologisk affald fra husholdningen fx: 
 
    Kød og fisk 
 

    Frugt 
 

    Morgenmadsprodukter 
 

    Madrester 
 

    Afskårne blomster 
 

    Nøddeskaller 
 

    Brød og kagerester 
 

    Teblade og kaffegrums med filter 
 

    Ost, æg og æggeskaller 
 

    Grøntsager 
 

    Køkkenrulle og servietter 
 

    Pasta og ris 
 

Bleer er ikke ’organisk affald’ formentlig af hygiejniske årsager eller måske fordi bleer i sig selv 
indeholder komponenter uforenlige med den organiske sortering. 
Kompostering af alt grønt affald er en absolut anbefalelsesværdig håndtering af de dele af det 
biologiske affald. Ved at kompostere kan vi tilføre haven ny muld, men vi kan også tage ’presset’ af 
det øvrige organiske affald i madaffaldssækken, så det bliver nemmere at følge kommunens råd om 
ikke at mase de nedbrydelige poser, så de går i stykker. 
Kommunen vil levere biologisk nedbrydelige poser og en mindre plastboks som vi kan bruge 
indendørs til at opsamle det organiske affald eller bare det, som vi ikke kan kompostere. 
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Her ser I et eksempel på en beholder, der forventelig er den, der bliver leveret til hver husstand. Det 
er også muligt at anbringe den bionedbrydelige pose i et fx et klemstativ,  som I også kan se et 
eksempel på. 
Jer,  der var med til orienteringsaftenen, fik et par eksempler på, hvordan andre havde fundet ud af at 
indrette sig med den indendørs sortering. Her vil bestyrelsen bare vise et par simple eksempler på,  
hvordan madaffald kan håndteres indendørs. Erfaringer fra en testperiode i Galgebakken viste, at det 
er væsentligt,  at den beholder,  man bruger indendørs til opsamling af organisk affald,  er ventileret. 
Faktisk blev testen afbrudt bl.a. fordi den lukkede boks til madaffald blev for ulækker indendørs. 
 

 

Disse billeder viser laboratorieresultater fra Jordforsk i Norge. De har sammenlignet madaffald i 
bioposer anvendt hhv. i en ventileret og fast lukket opsamlingsboks. Fordelen ved den ventilerede 
boks er,  at fugten i madaffaldet kan fordampe. 
 
Kommunalbestyrelsen har anbefalet 6 forskellige ordninger som boligområder og boligforeninger kan 
vælge imellem. Når vi skal tage afsæt i de krav, der er stillet til fx afstand til et opsamlingssted, og den 
visdom,  der udtrykkes i, at jo tættere på opsamlingssted jo bedre sortering, mener bestyrelsen, at det 
er de tre første ordninger kommunen anbefaler, der er interessante for Røde Vejrmølle Parken alle tre 
indebærer helt eller delvis sortering på ’matriklen’ men også én mulighed for at etablere 
fællesopsamling – miljøspots – i nærområdet. 
Når vi skal sortere i fraktionerne papir, plast, metal og glas,  kan det som sagt ske lokalt ved 
husstanden med ordning 2 i de grønne todelte beholdere kommunen vil stille til rådighed eller med 
ordning 3 i det eksisterende stativ med fire mindre beholdere magen til de to vi allerede har til papir 
og glas plus et nyt madaffaldsstativ. Affaldet vil så blive hentet ved husstanden,  som vi kender det 
blot med en lidt anden frekvens, idet glas og metal kun forventes hentet hver 3. uge mod hver anden 
for glas i dag. 
Restaffaldet dvs. det der ikke er madaffald, papir, plast, metal, glas og pap hentes sammen med 
madaffaldet, og det sker hver anden uge,  medmindre vi tilvælger sommerordningen med afhentning 
hver uge i juni, juli og august. 
For ordningerne 2 og 3 skal al slags papaffald bundtes og lægges ud til storskrald. Der er ingen 
’beholder’ til pap i disse to ordninger. 
 



 

 Fra Bestyrelsen 

 
7 

 
Det skal for en god ordens skyld lige nævnes her, at kommunens genbrugsplads fortsat tager mod 
alle affaldsfraktioner bortset fra mad- og restaffald. 
Det er kun med ordning 2 og 3 at I kan få hentet 6 af de 7 affaldsfraktioner ved huset. Pap, storskrald 
og haveaffald hentes efter bestyrelsens  anbefaling fortsat,  som vi kender det. 
Vi kan også få kombinationsløsninger, hvor mad- og restaffald opsamles og afhentes ved huset, 
mens fraktionerne papir, plast, metal, glas og pap opsamles i store fælles beholdere , de såkaldte 
miljøspots - forventelig på hver P-plads.  
 
Kommunen anbefaler ordning 1 som sådan en løsning, hvor mad- og restaffald opsamles i én todelt 
grøn beholder og de øvrige fraktioner opsamles og afhentes ved miljøspots. 
 
Bestyrelsen har vist to alternativer til ordning 1 nemlig RVP alternativ 1 og 2. Det har vi gjort for at 
vise, at det er muligt at fortsætte med det eksisterende affaldsstativ både det store med to låger og 
det lille kun med de små beholdere sammen med trådstativet til restaffald.  
 
RVP alternativ 1 kræver, at man anskaffer et ekstra stativ til madaffald, og at man supplerer med to 
nye plastbeholdere magen til dem, som vi i dag har til papir og glas. Ved denne løsning får I 4 mindre 
beholdere til at opsamle papir, plast, metal og glas ved huset, som så med mellemrum skal tømmes 
ude ved miljøspotten. 
 
RVP alternativ 2 kræver at man erstatter de(t) eksisterende stativ(er) I har i dag og anskaffer et nyt 
stativ kun til mad- og restaffald. Det betyder, at affaldsstativet ikke fylder mere end det eksisterende 
stativ med to låger, men ellers er lig ordning 1. 
 
Ordning 1, RVP alternativ 1 og RVP alternativ 2 kræver ud over det sagte, at der fra start yderligere 
straks skal etableres de nødvendige miljøspots. 
Ordning 2 og ordning 3 kræver ikke miljøspots, men der skal enten leases 3 grønne beholdere eller 
købes et madaffaldsstativ og to nye plastbokse. 
 
De forskellige ordninger kommunen anbefaler, plus de to alternativer bestyrelsen har foreslået for at 
vise, hvordan vi kan anvende vores eksisterende stativ eller anskaffe et nyt i tilsvarende størrelse,  vil 
vi nu vise, så I ved, hvad bestyrelsen har præsenteret i sit sammenlignende skema. 
Vi skal ikke gå op i priser. Det går jeg ud fra I allerede har sat jer ind i, bare forklare løsningerne. 
 
Her henvises til vores hjemmeside under Ny affaldsordning ->  De 6 affaldsordninger kommunen 
tilbyder  
Plus disse to illustrationer af bestyrelsens alternativer forslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVP ALTERNATIV 1 

http://vejrmolle.dk/Ny_affaldsordning_files/nye_ordninger_albertslund.pdf
http://vejrmolle.dk/Ny_affaldsordning_files/nye_ordninger_albertslund.pdf
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Bestyrelsen har i indkaldelsen bevidst fravalgt de fritstående beholdere i ordning 4 og 5 som 
løsninger, da de 
 

1. kræver plads 
2. skal indhegnes 
3. tidligere har været udsat for ildspåsætning flere steder i kommunen 
4. kræver opsyn 
5. fritstående beholdere skal indhegnes og helst udstyres med et låsesystem, så beholderne ikke 

kan flyttes uden for indhegningen af fremmede. 
 
Bestyrelsen har også vurderet, at ordning 6 ikke var relevant for vores forening, da afstanden for at 
aflevere sit daglige affald ville blive urealistisk, set i relation til at formålet med den ny affaldsordning 
var at øge sorteringen af vores affald.  Desuden er den kommunalt anviste investering beregnet ud fra 
boligområde med etageejendomme. 
 
Bestyrelsen har vurderet, at en løsning med et begrænset antal miljøspots fx ét pr. stamvej vil være 
urealistisk og næppe heller ville kunne få kommunens godkendelse. Gåafstanden til et miljøspot 
anbefales at være max. 50 meter. Hvis man kan sandsynliggøre / argumentere for, at beholderne 
ligger i en naturlig retning for beboerne, altså at de vil komme forbi på vej til job / på indkøb eller lign. 
kan afstanden være større op til 200 meter dvs., at der skal argumenteres for en næsten daglig 
’naturlig’ vej forbi et miljøspot for at kunne få en kommunal tilladelse for afstande væsentlig større end 
50 meter. 
 
Til slut vil bestyrelsen vise den forventede fordeling af vores affald på de syv fraktioner, så I har en idé 
om, hvad det er, at kommunen har lagt til grund for sine vurderinger og anbefalinger. 
 
 

RVP ALTERNATIV 2 
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 Fordeling i % 
Fordeling i liter pr. 
husstand 

Kommunalt forventet 
tømningsfrekvens for 
miljøspots 

RVPs forventede 
behov for tømning 

Restaffald      52,4      77,0 Hver 12. dag Afhentet ved husstand 

Madaffald      13,1      19,3 Hver 2. uge Afhentet ved husstand 

Plast      12,2        4,1 Hver 7. uge Hver 14. uge 

Glas        2,8        4,1 Hver 8. uge Hver 14. uge 

Papir        4,3        6,3 Hver 9. uge Hver 9. uge 

Pap      12,4      18,2 Hver 10. uge Hver 6. uge 

Metal        2,8        4,1 Hver 10. uge Hver 14. uge 

Affaldsmængde pr. uge og husstand fro RVP: 133 lier ved 2,75 personer pr. husstand 
Bestyrelsen har ikke kunnet finde anden forklaring på afvigelserne i behovet for tømning end at 
det skyldes antaget beholderstørrelse i et miljøspot. De voluminer bestyrelsen har antaget er 
dog ikke usædvanlige for områder med ca. 29 husstande. 

 

 
Storskrald & haveaffald: 
Storskrald og haveaffald ændres i det ny kommunale system til en tilmeldeordning hvilket betyder, at 
den enkelte husstand selv aktivt skal tilmelde sig næste fastlagte afhentningsdag på kommunen 
hjemmeside. Dette skal gøres hver gang husstanden har haveaffald og/eller storskrald, der skal 
afhentes. Kun de husstande, der står tilmeldt til en bestemt afhentningsdag, vil få hentet sit haveaffald 
og/eller storskrald. Dette mener bestyrelsen er relevant for parcelhuskvarterer, hvor man skal 
opsamle ved hver parcel. 
Ved valg af et centralt opsamlingssted som fx vores P-pladser afhentes affaldet det pågældende sted 
på de forud fastlagte afhentningsdage. Bestyrelsen har fået bekræftet, at den ordning vi hidtil har haft 
dvs. uden tilmeldeordning, ikke vil være mulig med den nye ordning. Man skal tilmelde sig på 
kommunens hjemme-side for at få hentet storskrald og/eller haveaffald. 
Bestyrelsen har forsøgt at få accept for at kunne fortsætte, hvis vi som forening tilmelder os storskrald 
og haveaffald, men foreløbig ikke fået en sådan accept. 
Måske vil det være tilstrækkeligt hvis vi afmærker særlige områder på hver P-plads til storskrald og 
haveaffald. Idet det med rimelighed kan antages, at der hver måned vil være mindst én pr P-plads, 
der har storskrald eller haveaffald. Det vil bestyrelsen selvfølgelig arbejde videre med. Vi har svært 
ved at forstå, hvordan haveaffaldet kan identificeres til individuelle medlemmer, medmindre 
kommunen vil afhente haveaffald samme sted, som de henter mad- og restaffald. 
 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at hvis vi ønsker centrale opsamlingspladser, skal det være 
grundejerforeningen som bestiller afhentning på vegne af alle foreningens centrale pladser.  
 
Men vi kan også vælge at hver enkelt husstand selv tilmelder en afhentning, og lægger sit haveaffald 
/ stor-skrald ud på P-pladsen på afhentningsdagen, men så bliver det prisen for 
husstandstilmeldingen, som vil indgå i jeres gebyr.  
 
Haveaffald vil fortsat være indstillet i månederne december, januar og februar, men man kan også 
betale for at få hentet hver anden uge hele året. Juletræer afhentes fortsat en uge i januar, men også 
her skal man tilmelde sig. 
 
Vi ved ikke hvordan tilmeldeordningen udformes, måske kan man tilmelde sig hver afhentning for et 
år ad gangen. Og vi kan selvfølgelig fortsat selv håndtere haveaffaldet og / eller storskraldet, ved at 
bringe det på kommunens genbrugsstation.  
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Inden debat og afstemning. 
 
For at gøre debatten og afstemning om hvilken ordning Røde Vejrmølle Park skal vælge så nem som 
mulig, foreslår bestyrelsen dirigenten, at der laves en vejledende afstemning om etablering af 
miljøspots for at finde ud af, hvordan GF stiller sig til ordninger, der indebærer etablering af miljøspots 
som en del af en ny affaldsordning. 
Et NEJ ved denne vejledende afstemning betyder, at foreningen ikke skal vælge en ordning, der 
indebærer miljøspots fra starten, mens et JA betyder, at foreningen fra starten skal have miljøspots, 
som en del af sin affaldsordning. 
Bestyrelsen anbefaler, at GF stemmer NEJ ved den vejledende afstemning, fordi det trods det store 
arbejde vi indtil nu har lagt i indsamling af data på og vurdering af miljøspots viser sig, at det er en 
meget kompliceret beslutning, som bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt ser sig i stand til at 
anbefale en faktuel begrundet løsning til. 
Der mangler efter bestyrelsen mening et bedre grundlag for at beslutte type og størrelse af helt eller 
delvis nedgravede løsninger, og om løsningen skal være baseret på poser eller faste kerner, da 
fejlvurderinger på disse parametre kan være meget dyre for foreningen. 
Et andet forbehold fra bestyrelsen er, at der ikke fra kommunen er taget skridt til fælles indhentning af 
tilbud og senere køb af sådanne løsninger. Det ville fx gøre den kommunale tømning af miljøspots 
mere økonomisk, hvis vi alle havde samme ordning, ligesom vi forventelig kunne opnå en bedre 
serviceordning. 
Hvis der er et markant NEJ ved den vejledende afstemning, behøver vi ikke på denne 
generalforsamling at bruge tid på at diskutere løsninger på miljøspots, men vi har heller ikke 
udelukket, at miljøspots kan blive en del af vores affaldsordning, hvis indsamlede erfaringer over en 
periode kan retfærdiggøre, at det vil være en bedre løsning for Røde Vejrmølle Park. Debatten og 
beslutningen om valg af ordning kan derfor begrænses til ordning 2 og 3. 
Stemmer generalforsamlingen JA til den vejledende afstemning må bestyrelsen samtidig anbefale, at 
vi først starter en ny affaldsordning pr 1. oktober 2016, så bestyrelsen har tid til at finde den bedste 
løsning for vores forening. 
Bestyrelsen antager det så bliver nødvendigt med endnu en GF-beslutning for at beslutte den 
endelige løsning for valg af type for miljøspots. 
 
Den videre proces efter afstemningen. 
 
Når vi har givet besked om hvilken affaldsordning vi ønsker at indføre i vores forening, vil vi modtage 
et brev med råd og vejledning til at få ordningen implementeret. 
Brevet vil indeholde en vejledning til indkøb af materiel, krav til placering, evt. 
godkendelsesprocesdurer og andet. 
Kommunen vil dog gerne medvirke ved indhentning af tilbud på det ekstrastativ til ordning 3, som skal 
indkøbes. Hvis man har et stativ, hvor det øverste låg kan åbne i begge skabe kan man faktisk købe 
det særlige poseophæng og selv sætte det i stativet, men det knytter sig specifikt til RVP alternativ 2. 
Når vi har fået godkendt valget af den nye affaldsordningen, og vi har fået beholdere / miljøspots 
indkøbt og installeret, vil alle husstande modtage sorteringsvejledninger, beholdere og poser til 
madaffald indendørs, inspiration til indretning af systemer til indendørs sortering og andet. 
 
Dirigenten: Bestyrelsens indstilling er, at vi ikke skal starte med miljøspots. Derfor mest 
hensigtsmæssigt at få afklaret, om der er stemning for miljøspots allerede fra start af den ny 
affaldsordning. 
 
D47: Synes ikke vi kan tage den afstemning, før forslagene fra beboerne er blevet fremlagt. De små 
minicontainere er en hel anden økonomi. 
 
H70: Godt forslag, som bestyrelsen stiller op om vejledende afstemning. Så kan vi se tiden an og se 
erfaringer rundt omkring. Rundt omkring i DK og Europa er det ikke almindeligt med miljøspots i vores  
type af bebyggelse. Det er mere i almennyttige byggerier. Andre kommuner går hen imod 240 liters 
beholderne. Derfor kan det være smart, når Albertslund samarbejder med 5 andre kommuner under 
Vestforbrændingen, kan man se, hvad de andre kommuner gør. Mere skal genanvendes. Man må  
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diskutere inden større investeringer, om vi skal have flere fraktioner med tiden. Vi kan se at Tyskland, 
Østrig, Holland og andre steder har man flere fraktioner, fx elektronik. Derfor vil det være dumt at 
investere nu, hvis miljøspots skal udbygges senere. 
 
D107: Vi udelukker os ikke ved at sige nej til miljøspots nu. Der er både nedgravede spots samt dem i 
ordning 4 (mini-containere). Så man kan se tiden an. Opfordring op til at bakke op i det de har sagt. 
Dirigenten: Flere der har bemærkninger til miljøspots inden den vejledende afstemning? 
 
Punkt 2.1 Vejledende afstemning med håndsoprækning. 
 
Resultat af den vejledende afstemning: 
Markant flertal for at vente med miljøspots. Derfor er der nu ordning 2 og 3 tilbage. 
 
Punkt 3. Indkomne forslag til ny affaldsordning fra medlemmer 
Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren. Forslag vedrørende miljøspots  fra Lilan Lassen 
mente dirigenten var irrelevant som resultat af den vejledende afstemning, hvilket blev accepteret af 
forslagsstilleren. De to forslag fra Ole Rømer, D107, forslag 4.1 og 4.2 tages efter bestyrelsen forslag. 
 
Punkt 4. Afstemning om den affaldsordning der ønskes for Røde Vejrmølle Park 
Bemærkninger til ordning 2 og 3 
 
D47: Går ud fra, at der er en hel del huse, der har gjort en del ved deres forhaver. At have 3 kæmpe, 
modbydelige, grimme containere i forhaven - det har jeg absolut ikke lyst til. 
 
D21: Troede jeg ville stemme for ordning 3, men problematisk at vi ikke kan få et halvt stativ med ben. 
 
P5: Hvis vi venter med miljøspots: Der er kun én mulighed, det er de 3, ellers er pengene spildt. 
Formanden: Hvis flertallet vælger at gå videre med vores stativer, kan man godt køre videre med den, 
selv med miljøspots. Så kan de være mellemstation. 
 
D77: Jeg støttede op om at se tiden an og blive klogere. Mit stativ synger på sidste vers. Svært at 
lukke lågen til de 4 bokse. Måske skulle vi benytte en ordning, som er meget billig i igangsætning, 
nemlig de tre plastbeholdere. Se hvordan det virker. Uden at det giver os en ekstra udgift kan vi så 
senere tage en beslutning. Mange trænger til et nyt stativ. Selv om mange ikke er glade for 
plastbeholderne, kan vi bruge det til at få noget erfaring. 
 
P43: Tilflytter for en måned siden fra Rødovre, der har været forsøgskommune. Det fungerede godt 
med de tre plastbeholdere. Miljøposerne går i opløsning. Hvis de bliver hentet hver 14. dag, bliver der 
en stank. Det går med en gang om ugen. 
 
D81: Vi har haft 3 grønne spande i sommerhus. Kan klart IKKE anbefale det. De stinker og bliver 
ulækre indvendig. 
 
D37: Enig. Stank og rengøring. Dig med lågerne: Køb et nyt stativ. Mht. ting og sager på P-pladsen: 
Når man ser det der bliver stillet rundt omkring, så vil jeg foreslå de tre stativer. Det kan gå at man 
placerer luftgenerne ude ved vejen. 
 
P57: De grønne affaldsspande: Vi har sommerhus med dem, og hvis der går hul på bio-poserne, så 
ligger der mider i bunden af de grønne affaldsspande. Så de skal spules hver gang de bliver tømt. Det 
er meget vand, der skal bruges. Den lukkede kasse med mad i med mider. Sådan ser de ud. Vil ikke 
anbefale dem. 
 
H70: Nu hørte vi erfaring fra Rødovre. Der er åbenbart forskellige opfattelser. Dem jeg snakkede med 
i Brøndby har det udmærket med spandene. Efter et år er der stor tilslutning til dem med de tre  
beholdere. Der er flere kommuner, som har de tre beholdere, som har indført fra start at maden bliver 
tømt hver uge. Der er mulighed for man skulle flere end RVP der gik mod vinden. Så er det godt at vi 
er sammen med flere kommuner. Jo flere der vil have tømt en gang om ugen, så har vi ikke  
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problemet. De bliver kun vasket en gang om året. Måske kan vi påvirke dem til flere afvaskninger. 
Forskel på de to ordninger: Vores 40 liter-kasser giver mindre volumen. Men de tre spande giver 
mere plads. I det grønne regnskab er vi 2,75 personer pr. hus. De beholdere er dimensioneret til at vi 
kommer af med al vores affald. 
 
D46: Madaffald lugter uanset om det er i den ene eller anden beholder. De ska li de nye poser. I dag 
kommer de i en plasticpose. Det kan vi leve med i dag.  
 
P57: Problemet med bioposerne er (erfaring fra Kalundborg) der går hul på dem. Selv om man bruger 
to poser. Der kommer larver. 
 
D46: Der går hul uanset hvilken beholder du har, dvs. uanset om vi vælger ordning 2 eller 3. 
Formanden: Der kan være forskel på bioposer.  
 
D107: Jeg kunne godt tænke mig at knytte en kommentar: Lidt billigere med ordning 2, og efter min 
overbevisning mindre kønt. Jeg anbefaler ordning 3. Men hvad udgør de 105 kr. “vedligehold af 
miljøspot” ud for ordning 3, når der ikke er et miljøspot?  
 
Formanden: Det var en vedligeholdelsesudgift vedr. stativerne. De kan gå i stykker. Så det er 
afskrivning. Henstandsudgift 
 
D77: Jeg vil gerne blive klogere, hvis nogen har erfaring fra sommerhuse el.lign. Har nogen erfaring 
med plastudgaverne med tømning hver uge? 
 
P43: Jeg har erfaring med de tre plasticbøtter, der blev tømt hver uge. Jeg vil gerne korrigere: Jeg er 
ikke imod plastbøtterne, kun hvis de skal tømmes hver 14. dag. Hver uge er OK. Men de skal renses, 
og det skal vi gøre selv. 
 
P57: I Kalundborg får vi tømt plastbøtterne en gang om ugen om sommeren. Der går hul på poserne, 
og der ligger mider, og det lugter og ser forfærdeligt ud. Vi vil bruge utrolig meget vand i løbet af et år. 
Hver gang de bliver tømt, går vi i gang med at spule dem. Det er hver uge. Ellers står de og lugter. 
 
D84: Hvis der går hul i poserne, æder de så ikke papirsækkene? 
 
Formanden: På kommunens rundtur var der en fra Holbæk, der fortalte at de havde været skeptiske, 
men det var blevet vendt. Hver anden uge er ikke en dans på roser, men hvis man sorterer ordentligt, 
så går det. Det hjælper også, hvis man komposterer. Hvis poserne bliver presset, kan de gå i stykker. 
Man må ikke presse poserne. Fidusen er at papirsposerne kun er halv størrelse. De ventilerer, da de 
ikke er lukkede. Vores oprindelige stativer kan ikke åbnes foroven, man skal trække det helt ud. Efter 
sigende findes det. Der er noget hokuspokus omkring vores egne stativer. 
 
H10: Jeg har sommerhus med de grønne. Problemer et ikke mider, men bænkebidere. Fuld af 
bænkebidere. I sommerhuset vælter stativerne, fordi det blæser. De er ustabile. 
 
H54: Vores huse er ret ens indrettet. Ved indgangen skal man forbi skraldespandene. Jeg synes det 
ser forfærdeligt ud, hvis vi flere gang om dagen skal forbi 3 grønne tønder, der oven i købet lugter. 
Tænk på æstetikken. Vi bor i en pæn bebyggelse. Mange har gjort meget for at gøre husene pænere, 
og indgangspartiet er vores ansigt udadtil. Jeg vil bede jer tænke over: Hvad er pænest på langt sigt.  
 
P57: Vedr. de grønne spande: De er delt op i et stort og lille rum. Det lille er til bio-affald. Så når 
skraldebilerne kommer, banker de tre gange, så ryger affaldet ud af spandene, men det er ikke altid 
bioposerne ryger med. Så nogle gange ligger der 1-3 bioposer tilbage, som skal ligge 14 dage mere. 
 
Dirigenten: Vi går til afstemning. Først om ordning 2 eller 3. Vi skal stemme om det mest vidtgående 
først. Derfor starter vi med at stemme om ordning 2 (den med de tre grønne spande), derefter om 
ordning 3.  
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Resultat af afstemning: 
Markant flertal mod ordning 2. 
 
Nu går vi til ordning 3 (eksisterende stativ + stativ til madaffald). Markant flertal for denne. 
Ordning 3 har tilslutning fra et overvældende flertal. Ingen begærer skriftlig fremstilling. 
 
Dirigenten: Nu går vi til de næste forslag. Vi skal diskutere hvornår ordningen skal igangsættes samt 
forslag fra bestyrelsen om at opretholde den gældende ordning for storskrald og haveaffald. Derefter 
Ole Rømers forslag. 
 
Forslag 2: Hvornår skal ordningen iværksættes? 
 
Formanden: Når vi nu har besluttet ordning 3, har kommunen udtrykt, at de gerne vil være med i 
indhentning af tilbud på ekstra madstativer. Vi er ikke de eneste, der vælger den ordning. Så det er 
mere et spørgsmål om, vi synes det er mest bekvemt 1/4 eller 1/10. De ekstra stativer skal leveres. 
Det er næsten ligegyldigt for bestyrelsen. Der kan stå 4 stativer på en palle, de kan formentlig hentes 
på p-pladsen. Det bliver lidt billigere i levering. 
 
D82: Hvornår anbefaler bestyrelsen at vi iværksætter ordningen? 
 
D47: Kan vi entrere med et firma, der kan lave skabene med ben? 
 
P125: Kan man købe ekstra plastickassetter? 
 
Formanden: Ja, for ca. 100 kr. stykket. 
 
D5: Vedr. stativer: Jeg har stadig det gamle stål-stativ. Kunne andre end mig tænke sig at få det 
erstattet? 
 
Dirigenten: Det tager vi under Eventuelt. 
 
D107: Jeg anbefaler oktober. 
 
H54: Jeg anbefaler oktober, for så får vi nogle måneder uden lugtgener.  
 
P96: Mit affaldsstativ er nok 20 år gammelt, kører på sidste vers. Jeg kunne godt tænke mig at vi fik 
lavet et stativ med det hele. Mange af os har grimme stativer. 
 
Dirigenten: Det bliver under Eventuelt. Måske kan man købe et fuldt, samlet stativ. Foreløbig er vi kun 
ved datoen. 
 
Afstemning: 
Markant flertal for at starte 1. oktober. 
Det besluttes at starte 1. oktober 2016. 
 
Forslag 3: Storskralds-, haveaffalds-, papir- og papordning 
Bestyrelsen anbefaler at beholde storskralds-, haveaffalds-, papir- og papordning som vi kender den i 
dag. 
 
Formanden: Hvis vi siger ja til at beslutte det her, bliver det på de vilkår, vi kan forhandle med 
kommunen. Så det kan være at man skal melde ind, når der skal hentes. Men kommunen vil ikke 
udtale sig om det endnu. Vi vil arbejde videre på at få en ordning som den eksisterende. I sidste ende 
kan vi blive nødt til at afmærke hvor det skal stå. 
 
Afstemning: 
Markant flertal for forslag 3. 
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Forslag 4.1: Ugentlig afhentning af mad- og restaffald 
Ole Rømer, D107, foreslår at vi fortsætter med samme afhentningsfrekvens, dvs. hver uge af mad- og 
restaffald på grund af mider, lugtgener osv. og det ulækre ved, at have det opbevaret over lang tid. Vi 
kender folk, der får det hentet efter 2-3 uger, og de siger, at det er et meget kedeligt cirkus. 
Jeg kan forstå, at kommunen kun vil etablere ugentlig afhentning om sommeren. Jeg synes, at 
generalforsamlingen skal tilkendegive, at vi ønsker ugentlig afhentning hele året. Vi vil også betale for 
det. Går ud fra, at det er samme pris som sommerordningen (altså at den kan ganges op med de 
andre kvartaler). Hvis prisen er meget højere, er det selvfølgelig en anden sag. Synes vi skal 
gennemføre afstemningen, selv om kommunen har sagt at vi ikke kan. Det burde kunne lade sig 
gøre. 
 
Formanden: En af forklaringerne var, at det åbenbart ikke er mange, der har bedt om ugentlig 
afhentning. Hvis det kun er RVP, vil det være relativt dyrt. Jeg tror ikke at beregningen holder med 
bare at gange med 4. Hvis vi er få, bliver det dyrere. 
 
Dirigenten: Vi er 136 husstande til stede. Ret massivt fremmøde. 
 
P7: Udover argumenterne om lugt og mider, så synes jeg at vi skal tilføje at vi ikke kan komme af 
med madaffald på anden vis, hvis det bliver for meget. Derfor må vi fastholde med at kommunen 
minimerer generne. 
 
P78: Der må være andre grundejerforeninger, der bare har affundet sig med det svar, som en enkelt 
embedsmand har givet. Vi må kunne få ugentlig afhentning. 
 
H70: Da man skulle vedtage det i kommunalbestyrelsen, indstillede forvaltningen 2 gange årlig vask, 
men det var der ikke flertal for. Så vi må bruge vores repræsentant ift. Agendacentret og lave den 
underskriftindsamling sammen med de andre grundejerforeninger for at bøje flertallet i 
kommunalbestyrelsen. 
 
Formanden: Jeg går også ind for ugentlig afhentning. 
 
H92: Det er bekymrende for os, der har en husstand større end 2,75 at få hentet så sjældent. 
 
Dirigenten: Hvis der opstår sundhedsfare, så er det ikke et kommunalbestyrelsesflertal, der 
bestemmer. Man skal ikke undervurdere, at det ikke er den mest sikre beslutning at det skal være 
hver 14. dag. 
 
Afstemning om forslag 4.1: 
Markant flertal for forslaget. Ingen stemmer imod. 
 
Forslag 4.2: Anskaffelse af kompostkværn 
Forslag fra Ole Rømer, D107, I takt med at der kommer øget behov for kompostering i vores område 
(det gør vi i forvejen), sammenholdt med at vi klipper græs, det har jeg så puttet i komposttønden, så 
den er meget fyldt. Når vi et par gange skal rotere i haven, så produceres der en masse bioaffald, 
grene, græs. Det sker to gange om året. Så tænkte jeg på: Hvis vi i højere grad kan smide det 
haveaffald ud i bede og under hække, så fylder det ikke i vores kompostspande. Så kan vi bedre leve 
op til kommunalbestyrelsens krav. Så kunne vi ikke anskaffe en professionel komposteringskværn til 
det her. Vi kunne lave en booking-ordning. Jeg foreslår at vi sætter en anskaffelsessum på 100 kr. pr.  
 
husstand, den bliver afholdt inden for det godkendte budget. Jeg beder ikke om en øget bevilling, 
men at bestyrelsen finder pengene inden for budgettet, samt at der findes et driftsbudget til den. 
 
Dirigenten: Dette forslag kan nås at komme med på den almindelige generalforsamling. Vi kan ikke 
tage stilling det på denne ekstraordinære generalforsamling, da vi har valgt affaldsordning fra 1/10. Vi 
kan stadig godt tage en debat, så bestyrelsen er forberedt. 
 
Ole Rømer accepterer dirigentens argumentation. 
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H70: Enig at det ikke skal på dagsordenen her. Vi kunne diskutere kontrakten med gartnerfirmaet, 
hvis det var en ordinær generalforsamling. Agendacentret (?) har en større maskinpark, måske har de 
sådan en. 
 
H110: Jeg vil advare mod at have kompost i haverne. Vær opmærksom på, at hvepse danner bo. De 
er meget aggressive om efteråret. Hvis man vender beholderen, eller den er åben, kan man blive 
overfaldet af hvepse. Jeg var selv ved at dø ved sådan et hvepsestik. Så afleverer haveaffaldet i 
poser. 
 
D84: En kompostkværn der virker, koster langt over 100.000. Ellers er det noget hobby-gøgl. 
 
Punkt 5 - eventuelt: 
Mulighed for at få et helt nyt stativ - det er noteret. 
Formanden: Tak for en hurtig og fin generalforsamling og tak til dirigenten. 
 
 
Dato: 05-11-2015 Dato: 05-11-2015 
 
Sekretær: Kim Matthäi Leland Dirigent: Peter Pagh Rasmussen 

 
Beskæringer og fliser endeligt aftalt 
 
Vores gartner er i gang med det aftalte arbejde, der både består af vedligeholdelse af vores 
grønne arealer, fældning af et antal træer, plantning af nye træer og vedligeholdelse af vores 
flisearealer. 
 
Bestyrelsen finder det nødvendigt at gøre opmærksom på, at vores gartner arbejder i 
overensstemmelse med den nedenstående oversigt for vedligeholdelsesarbejdet, som er 
aftalt med bestyrelsen. Det er derfor ikke gartneren, der ’finder på’ hvad der skal udføres, 
men bestyrelsen der har besluttet, hvad der skal laves ud fra jeres ønsker til 
vedligeholdelsesarbejdet. Det er derfor bestyrelsen I skal henvende jer til hvis I mener, der 
foregår noget I ikke er enige i. 
 
Bestyrelsen har været tilbageholdende med renovering af fliser i år, da vi inden længe vil 
starte med at indhente priser for de væsentlige dele af vores samlede fliseareal. 
 

 
Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 

trives dårligt omplantes. 

Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. 
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Humlehusene  

Svend Tanke 

Nielsen 
H6 

Rønnebærtræ ud for H10 er næsten dødt og bør 

fældes 
  x  Ja 

Bo Ekelund H14 Gerne se på de skæve og hullede fliser. x    Ja 
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Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 

trives dårligt omplantes. 

Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. 
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Jann 

Jeppesen 
H18 

De to rosenbuske, den ene ved endegavl, den anden 

ind til vor hæk, bedes tyndet og beskåret. 

 

Snebærbuskene i bunden af fællesarealet ind til vores 

hæk bedes fjernet helt, så vores hæk kan få bedre 

vækstbetingelser. 

  x  Ja 

Jann 

Jeppesen 
H18 

Ved regn samler der sig en stor vandpyt ved 

lygtepælen ud for H 36. 
x    

Nej 

1) 

Jytte 

Majchek 
H26 H 26. Det drejer sig om 4 fliser. x    Nej 

Åse Møller H32 Hullede Fliser x    Ja 

Åse Møller H32 Sø ved regn ud for H36 x    
Nej 

1) 

Line Åberg H56 

Foran H56 - der er flere store træer der trænger til 

beskæring. 

Bagved H56 - træ trænger til beskæring 

"Bede" foran H56 og en del af rækken ned - trænger i 

høj grad til at blive plejet. Gartneren har været god og 

plejende i bedene i den ene ende af rækken - mens 

den anden ende er et vildnis. 

Så sent som i denne uge har gartneren været forbi og 

har "plejet" den del af bedet ned mod H64. Men ikke 

den resterende del af bed mod p-pladsen. 

  x  
Ja 

2) 

Mie Juhl H96 

Enderækkehus H96. Vi vil gerne have fældet de to 

birketræer. De er for store og ikke særlig pæne mere. 

De må meget gerne erstattes af nogle mindre træer. 

For et par år siden væltede et af birketræerne. Den 

risiko er der muligvis også med de sidste to træer. 

  x  Nej 

Josephsen H110 

Fliser Udskiftes, Flisearealer der trænger til 

vedligehold af den ene eller anden grund bør total 

renoveres i bebyggelsen. 

x   

 

Nej 

Josephsen H110 
1. Kraftig beskæring af syrener på østsiden. 

2. fjernelse af "vilde" buske ved birketræet. 
  x 

 
Ja 
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Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 

trives dårligt omplantes. 

Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. 
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Steen H116 

På skrænten ud for haverne mod stien til H114, H116, 

H118 er der efterhånden vokset et vildnis frem. Er det 

muligt at få dette fjernet og erstattet af rød- og 

hvidtjørn, sat på skift? Sådan var vegetationen 

tidligere. Kan dette ikke lade sig gøre, ønskes en 

kraftig udtynding og beskæring af vildnisset. 

  x 

 

Ja 

3) 

Steen H116 

Ud for H116 og H118 er der et vejbump. Der har 

tidligere været 4 jap. kirsebærtræer – ét i hvert bed. Et 

træ er helt væk (fældet tidligere?). Et andet er i en 

ynkelig stand. Kan der sættes nye? Måske skulle 

beplantningen ændres. Når der kører store lastbiler 

over bumpet, flår og knækker de grenene. Kunne en 

ændret beplantning overvejes? 

  x 

 

Ja 

4) 

Degnehusene  

Drosthede D36 

Vi ønsker beskæring i højde og bredde af 2 stk. store 

ældre japanske kirsebærtræer mod vor haveside, 

samt nyplantning af et lille kirsebærtræ, som næsten 

er gået ud. 

  x   

Nej 

 

Ja 

Lillan Lassen D40 

Kastanjetræet ud for D40 ønsker vi beskåret, da det er 

ved at blive for stort. Samtidig trænger roserne på 

fællesarealet også til en beskæring og, hvis det er 

muligt, at få fjernet humlen, som er ved at kvæle dem. 

Forleden kom “gartneren” forbi og vi skal da lige love 

for, at der blev beskåret, som I kan se af vedhæftede 

billeder. Umiddelbart vil vi kalde det en massakre! Vi 

spurgte, om de ikke kunne tage toppen, men fik den 

besked, at der skulle beskæres, så man kunne 

komme forbi! Det er vel heller ikke helt normalt, at 

man beskærer roser med en hækkeklipper! 

Samtidig kan man jo så konstatere, hvis de beskæres 

i toppen, at det har været dobbelt arbejde, da de jo så 

skal forbi endnu engang, og det koster vel hver gang. 

  x   
Ja 

5) 
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Erik Pilgaard D46 

Meget generet af et kastanjetræ, der står i et buskads 

på fællesarealet umiddelbart op til fortovet foran D46. 

Jeg vil gerne have det helt fældet og ryddet op i 

buskadset. Træet er blevet alt for højt og kronen har 

bredt sig ud over sti og skur og hængende grene 

generer forbipasserende. nedfald fra træet af blade og 

visne blomster, at tagafløbet på mit skur ustandseligt 

tilstoppes, hvilket har medvirket til, 

at skurtaget nu er blevet utæt på grund af fugt og 

stående vand. 

Det vil også pynte på arealet omkring den slidte 

legeplads, at buskadset 

blev vedligeholdt og evt. reetableret med græsplæne, 

som det resterende 

fællesareal D40 til D48. 

  x   
Ja 

6) 

Erik Pilgaard D46 

Fortovsfliserne mellem træet og mit skur er begyndt at 

hæve sig. Nogle af fliserne er begyndt at vippe. 

Det er sandsynligvis rødderne fra kastanjetræet, der 

løfter fliserne 

x     Ja 

Jan 

Jørgensen 
D7 

Endnu en gang vil jeg fremsætte et ønske om 

opretning af fliser ved D7. 

Vi har stadig en kæmpe sø foran vort hus, som er til 

stadig gene både for os og vores nabo. På havesiden 

af D7 (enderækkehus) og hele vejen ud til stamvej, 

ligger fliserne aldeles uhensigtsmæssigt skævt. Det er 

sket flere gange at folk snubler, da sprækkerne 

mellem fliserne efterhånden er vel voksne. I perioden 

fra sidste ønske om flise omlægning, er der tre gange 

blevet kørt med motorbør og gravemaskine. Vi fik lagt 

nye vandrør da de gamle sprang. Vore genboer 101-

112-114 fik plantet ny bøgehæk. TDC har været ude 

at grave ved 7 pga. kabelfejl, de "smed" dog to nye 

fliser, hvor de burde have lagt nogle flere, da der er 

flere der gik i stykker da de kørte med deres 

gravemaskine.     

x     Ja 

Per Jansen D21 

Fliser udenfor D21 og måske også D19 som er gået i 

stykker. Der er jo nu sat sten så det er svært at køre 

op på fortovet så dette må have været fliser som er 

gået i stykker forinden. 

x     Ja 



 

 Fra Bestyrelsen 

 
19 

Hvem Hus Generelt sættes nye træer når japanske 

kirsebærtræer fældes. Nye kirsebærtræer der 

trives dårligt omplantes. 

Ildtjørnebuske på P-pladser skæres ned. 

 

F
li
s
e
r 

B
e
s
k
æ

ri
n

g
 

A
n

d
e
t 

B
e
s
lu

tn
in

g
 

Bestyrelsen D27 
 

Genopsætning af ståltråd på stolper i langs bed 
   Ja 

Per Jansen D21 

Desuden ser jeg meget gerne at der tages stilling til og 

beskæres alvorligt i grænsen op til Godthåbsparken 

lege/fodbold plads. Det gælder både lige foran haven 

og de træer som vokser på nordsiden af pladsen dvs. 

langs stien ned mod søen. Får vi ikke beskåret 

træerne er vi om føje tid fuldstændig afskåret fra at få 

sol i haven. 

 

Syd for P-pladsen står en række meget høje træer 

som vel er Godthåbsparkens burde ikke de også 

beskæres? 

  x   
Ja 

6) 

Benny 

Berkowitz  
D55 

Fliserne ud for nr. D55-D59 ønskes repareret/udskiftet 

pga. store frostsprængninger, knækkede og skæve 

fliser. 

x     Ja 

Mitzi Nielsen D59 

Beskæring af træer mellem sti og vores hæk, da der 

igen er mange grene, der nu når ind over hækken 

(måske de skal skæres en del ned) 

Cyklisterne på stien får grene i hovedet. 

--  Beskæring af træer der står forenden af vores 

have, så de ikke er så høje - eller tæt op af hæk. 

-- Ved vores skur står et træ - der er ikke længe før 

grene rører skuret og det ønsker vi ikke. 

Samt det måske skulle skæres en del ned (så det er et 

hyggelígt træ ved vores lave huse og skure). 

  x   
Ja 

7) 

Bettina 

Johannsen  
D65 Birketræ ønskes fældet   x   

Nej 

7) 

Henrik 

Rasmussen 
D67 

Grønt bælte ud mod boldbane. Kraftig beskæring 

og/eller udtynding af diverse buske og træer.  

Jeg kunne godt tænke mig at man faktiske rev det 

hele ned og plantede fx en bøgehæk ud mod 

boldbanen. Træer og buske er efterhånden så høje, at 

det nærmest har dannet en pergola på stien ned mod 

søen.  Buskområde omkring lygtepæl. 

  

   
Ja 

8) 
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Kraftig beskæring og/eller udtynding nord for flisestien.  

Der er vel reelt set kun et gammelt æbletræ, der burde 

få lov at være tilbage, resten kunne med fordel fjernes 

eller beskæres kraftigt. 

Præstehusene  

Ulla Bæch P32 

Jeg har 4 - 5 fliser på fortovet foran huset med huller, 

som kan forårsage personskader i glat vejr, og 

desuden er besværlige at bruge en sneskraber på. 

x     Ja 

Jes Sjur 

Ohlsen 
P38 

Fælde eller beskære stort træ i toppen på 

fællesarealet, udfor P56, da træet skygger ned i min 

have hele sommeren, og især aftensolen. 

  x   Nej 

Jes Sjur 

Ohlsen  
P38 

En del knækkede flise på stien langs min have. (Også 

ud mod Herstedøstervej.) 
x     

Nej 

9) 

Sjur Ohlsen P82 

Gavl ud til Herstedøstervej. 5 meter fra min gavl, i 

beplantningen ud mod vejen) står der et ca. 20 meter 

højt kæmpe træ (Kender ikke arten). Træet skygger 

hele formiddagen, så vi først har sol omkring middag. 

Ud over det sviner der voldsomt om foråret, når det 

smider sine frø. Er det muligt at få det beskåret evt. 

fældet??  

  x   Ja 

Lorraine 

Henriksen 
P116 

Kraftig beskæring af kirsebærtræet ud for P116. Det 

ønsker jeg stadigvæk. Træet er voldsomt stort og 

skygger meget i min forgård. Jeg ser allerhelst træet 

fældes, hvis træet ikke fældes, ønsker jeg en 

KRAFTIG beskæring. Ved sidste beskæring blev kun 

smågrene fjernet og det var ikke tilstrækkeligt. Der 

skal virkelig skæres meget væk. Evt. kan der 

nyplantes med et træ, der ikke bliver så stor. 

Derudover er der under det omtalte træ en busk, der 

er gået ud som kan fjernes ved samme lejlighed. 

  x   Nej 

Janne Mørch 

Gadsbøll  
P21 

Beskæring af det vildnis/krat der befinder sig på den 

anden side af vores hæk for enden af haven. Den er 

alt for stor, høj og vild til at vi selv kan klare den. Og 

kvæler hækken 

  x   Ja 
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Jes Aagaard P47 Defekte fiser på vores fortove x     Nej 

Nina Larsen P55 

Fældet eller beskåret det store egetræ, som står 

mellem Præstehusene 55 og 57, da det forhindrer 

lyset fra lampen. 

  x   Ja 

Birthe 

Honore 
P101 Fliser opret og udskift P101-103 x     Ja 

Noter: 

1) Bestyrelsen vil overveje at få etableret en faskine med rist til at tage vandet 
2) Nedklippes til 50 cm og buske fjernes med rod bortset fra roser 
3) Oprydning og kraftig beskæring foretages 
4) Kirsebærtræ i dårlig vækst fjernes i jordhøjde 
5) Kastanjetræ gives omkransregulerende beskæring. Alle vilde roser langs sti skæres 

ned i 50 cm højde og renses for dødt grenmateriale 
6) Kastanjetræ gives omkransregulerende beskæring og liguster fjernes 
7) Beskæring af nedhængende grene ind over skel. For D59 tilbageskæres buske til 1 m 

fra hæk 
8) Randbeplantning langs Godthåbsparkens boldbane langs flisesti fra søen til D21s 

baghave skæres ned til 50 cm i en afstand af 5 m (RVPs skellinje fra D67s gavl). 
Beplantning fra D67 til midt ud for D21 langs flisesti/græsplæne ryddes. Æbletræ og et 
par rønnebærtræer bevares og græs sås. 

9) Træbeplantning langs skel på fællesarealet er en væsentlig årsag til fliseproblemer 
med Herstedøstervej. Bestyrelsen tager senere stilling til hvad der skal ske med disse 
træer, der ikke er plantet af G/F. 

 

Snerydning – skulle det sne i vinter 
 
Bestyrelsen har indgået kontrakt med det samme snerydningsfirma for vinteren 2015-16. 
Som led i kontrakten har vi lavet en gennemgang med snerydningsfirmaet om passende 
steder at skrabe sneen sammen i store bunker. Det er typisk i hjørnerne af de enkelte P-
pladser, men på en sådan måde, at de små ramper i eller tæt ved hjørnerne bedst muligt 
holdes åbne. 
 
Bestyrelsen gør i denne sammenhæng opmærksom på, at det jævnfør lokalplanafsnit 5.4 
kun er tilladt at parkere på parkeringsarealerne, og ikke som nogen gør langs kantstenene for 
enden af P-pladserne. Det er en stor gene for snerydningen, så venligst undlad dette. 
 
Vi har igen en aftale med en ung mand, der rydder nogle af de stipassager, der jævnligt 
bruges. Denne rydning sker ikke om morgenen, men når skolen og andet vigtigt er overstået. 
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Haveaffaldsordningen 
 
Husk at der ikke hentes haveaffald i december, januar og februar. Der hentes juletræer i 
starten af januar formentlig i uge 2 på de dage, hvor vi normalt får hentet haveaffald. 
 
Første ordinære haveaffaldsafhentning bliver den 8. marts 2016 for Humlehusene og den 9. 
marts 2016 for Degne- og Præstehusene. 
 

Vedrørende carporte 
 
Arbejdet med udskiftning af carporttage har været udsat for forsinkelser, mest grundet vejrlig, 
men også af flere forskellige andre årsager. Det er forventningen, at arbejdet vil vare frem til 
juleferien. 
 
Vi prøver at holde jer opdateret om, hvornår arbejdet starter på de P-pladser, hvor arbejdet 
endnu ikke er påbegyndt ved opslag på carportgavlene. På hjemmesiden under fanen 
Carportlauget opdaterer vi tidsplanen i takt med, at vi får information fra leverandøren HRH 
Tømrer og Snedker A/S. 
 
For jer, hvor arbejdet er afsluttet, håber bestyrelsen ikke, at arbejdet har generet for meget. 
 

Nyt om den nye affaldsordning 
 
Bestyrelsen forsøger at indgå en aftale om køb af affaldsstativer med en lille forening – ca. 
30 medlemmer, der har valgt en ordning der gør, at de ikke skal bruge deres affaldsstativer 
efter den 1. oktober 2016, hvor den ny affaldsordning starter. Se et repræsentativt billede 
nedenfor. Begge toplåg kan åbnes. 
 
Bestyrelsen vil, når den endelige aftale og pris er på plads sætte disse stativer til salg i Røde 
Vejrmølle Park efter princippet ’først til mølle’ og med visse vilkår for købet, men altså først 
når det hele er klart - måske først til august/september 2016. 
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 Væremøllen - nu også på facebook. 

Alle medlemmer af Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening er også 

velkomne i Væremøllens facebook gruppe:  

Væremøllen - fælleshuset i Røde Vejrmølle Park 

Brugergruppen 

 

 

Spiseklubber 
 
I fælleshuset Væremøllen findes flere spiseklubber, hvor naboer mødes og laver mad 
og spiser sammen ca. en gang om måneden. 

 
Se mere under Væremøllen på www.vejrmolle.dk 

Opskrivning og lejepriser 
 

Skal du holde fest? Så kig på Røde Vejrmølle Parkens 

hjemmeside  

 

http://vejrmolle.dk/Vremllen.html  

 

under fanebladet Væremøllen om fælleshuset er ledigt og hvad 

det koster at leje. Se også vores facebook side Væremøllen - 

fælleshuset i Røde Vejrmølle Park. 

Brugergruppen 

 

 

http://www.vejrmolle.dk/
http://vejrmolle.dk/Vremllen.html
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Væremøllens aktivitetskalender for december 

T 1  

O 2  

T 3  

F 4  

L 5  

S 6 Kulturforeningen 

M 7 Privat arrangement 

T 8  

O 9  

T 10  

F 11  

L 12  

S 13  

M 14  

T 15 Madklub 2 

O 16 19.00-21.00 Håndarbejdsforeningen mødes 

T 17  

F 18 Brugergruppen 

L 19  

S 20  

M 21  

T 22  

O 23  

T 24  

F 25  

L 26  

S 27  

M 28  

T 29  

O 30  

T 31  

 

Januar 2016 

F 1  

L 2  

S 3  

M 4 19.00 Dartklubben / 19.30 Redaktionsmøde 

T 5  

O 6  

T 7  

F 8  

L 9  

S 10  

M 11  

T 12 19.00 Høstfest planlægningsmøde 
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Vask ved 30° 
Danskerne er blandt de europæere, der vasker deres vasketøj ved de højeste 

temperaturer. Den gennemsnitlige temperatur for tøjvask er 43°. Hvis den 

gennemsnitlige vasketemperatur bliver sænket med bare 3°, så vil det give en CO2 

besparelse, der svarer til udledningen fra 11.000 biler. 

Mange danskere har lært, at de skal vaske almindeligt tøj ved 40°. Bedre 

vaskemaskiner og vaskemidler har dog gjort, at du sagtens kan vaske ved 30°, og 

stadig få et rigtig godt vaskeresultat, hvor dit tøj bliver lige så rent og friskt, som du er 

vant til. 

Når du vasker dit tøj ved lavere temperaturer, er det mere skånsomt, hvilket gør, at dit 

tøj faktisk ser bedre ud i længere tid. Dit tøj bevarer farverne bedre, og det bliver også 

mindre slidt.  

Ved at vaske ved 30° kan du altså spare penge, hjælpe miljøet og få dit tøj til at se 

bedre ud i længere tid. 

 

 

 

Det er dog ikke alt vasketøj, der skal vaskes ved 30°. Her er en lille vejledning. 

30° 

Vask alt hverdagstøj ved 30 grader, også selvom der står 40° på tøjet. Angivelsen 40° 

på tøjet er den maksimale vasketemperatur, som producenten anbefaler til tøjet.  

60° 

Vask tøj som håndklæder, karklude, viskestykker, undertøj og sengelinned ved 60°. 

80°  

vask tøj med fækalier, urin, blod og tøj med øvrige mikrobielle faktorer ved minimum 

80° med egnede vaskemidler. Bemærk dog, at blod skal forbehandles for at sikre at 

pletterne forsvinder. 

For at maskinen ikke forurenes med bakterier anbefales det enten at vaske hver 5. 

vask ved 60°, eller at vaske en vask om måneden ved minimum 80°. 

                           Med venlig hilsen  

                            Agenda Center Albertslund 
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God nyhed for de morgentrætte  
- og rodehovederne 
 
Det er bedst, du lader være at rede din seng lige efter, at du er stået op om 
morgenen!  
 
Årsagen er de mange husstøvmider, der lever i sengen – de kan give astma og 
allergi. Husstøvmiderne elsker varme og fugt, og dækker du sengen med din 
dyne (og måske et sengetæppe) om morgenen, holder du den varm og fugtig. 
Det skaber de optimale vækstbetingelser for, at miderne kan formere sig. 
 
Fjerner du i stedet dynen, og lægger den i fodenden med undersiden op, får 
lagen, madras og dyne, luft og lys. Det gør at miderne dehydrerer og ikke kan 
udvikle sig. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
        Har du en seng med sengegavl kan du med fordel             Luft grundigt ud i   
        hænge dynen over den.                                           soveværelset hver morgen.
  

For at få fuldt udbytte af den uredte seng, er det også vigtigt, at få fugten ud af 
soveværelset. Vi mennesker sveder nogle deciliter vand hver nat. Dertil 
kommer det, vi udånder. Det skaber ikke bare fugt i dynerne, men også i luften i 
soveværelset. Det er derfor en god ide at gøre det til en vane at få luftet ud i 
soveværelset om morgenen.  
 
Hvis du har tid om morgenen, er det allerbedste, at ryste dynen ud af det åbne 
vindue - og lad den gerne hænge og tørre i den friske luft  

Med venlig 

hilsen 

Agendacentret 
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”For et bæredygtigt Albertslund” 
      

Nyhedsbrev  
No. 78                                                                                   

November 2015       

 

Stort engagement i hvad der nu skal ske med de nye affaldsordninger 

Der manglede ikke ideer, på fællesmødet den 17. november om de nye affaldsordninger, hvor 110 

medlemmer af grundejerforeningsbestyrelser, afdelingsbestyrelser og miljøgrupper deltog. 

Overskriften for mødet var ”Ny affaldsordning: Næste skridt! Hvad har borgere og boligområder brug 

for?  

Kan der ikke laves en video 

om affaldssorteringen? Vi 

kunne godt bruge et spil om 

affaldssortering til børnene! 

Kan vi få fotos af indrettede 

køkkenskabe med alle 

fraktioner? Skriv på bio-

poserne til madaffald, hvad 

der må komme i? Der skal 

laves nogle events, når vi skal 

til at sortere! Kommer der en 

App om, hvordan vi skal 

sortere? Hos os vil vi holde informationsmøder og stemme dørklokker! Kan kommunen lave 

fællesindkøb af stativer? Der skal hele sider om affaldssorteringen i AP! Det var bare nogle af de 

mange input, som vi nu skal have samlet op på. Tak for dem! 

I den fortsatte proces frem mod den 1. oktober. 2016, hvor de nye affaldsordninger skal tages i brug, 

vil vi fra Agenda Centeret deltage hele vejen, og være med i løsningen af alle de problemer, der måtte 

opstå undervejs. Men vi vil også i særlig grad sætte fokus på to ting. Dels madaffaldet; da borgere og 

boligområder har givet udtryk for størst bekymring for netop den fraktion. Og dels for sorteringen 

indendørs; da vi kan lave nok så gode udendørs systemer, men hvis ikke beboerne kan overskue 

sorteringen indendørs, kommer systemet udendørs aldrig til at fungere. 

 

God start på vandsparekonkurrence i Hyldespjældet 

13 familier i Hyldespjældet har meldt sig til i 4 måneder, at konkurrere om, hvem der kan bruge mindst 

vand. Baggrunden er, at Hyldespjældet i mange år har ligget pænt under 100 liter pr. person pr. døgn, 

men på det seneste er forbruget begyndt at krybe lidt op igen. Det ville bebyggelsen gerne gøre noget 

ved. Derfor hjælper vi dem med at sætte fokus på vandforbruget gennem en konkurrence. Resultatet 

efter den første måned er imponerende. I gennemsnit brugt deltagerne kun 59 liter – og vinderen var 

endda helt nede på 40 liter. Men hun havde så også gjort en ekstraordinær indsats. Badene var blevet 

kortere og færre. Og opvaskebaljen startede med kun lidt vand, for så langsomt at blive fyldt op af 

vandet, der blev brugt til at skyllede sæben af de vaskede glas og tallerkner mm. Interessant at hun 

med omtanke og gode vaner, kunne gå fra 109 til 40 liter uden at problemer eller afsavn. 

Albertslund med i Klimamarchen den 29. november 



 

Indlæg 

 
28 

 
Årets Klimatopmødet, COP 21, åbner dørene i Paris den 30. november. Alverdens statsledere vil 

komme til Paris, for det årlige Topmødet er denne gang noget helt særligt. Lige siden den globale 

Klimaaftale faldt på gulvet med et brag i Bella Centeret for 6 år siden, har det ligget i drejebogen, at 

næste skud i bøssen er COP 21 i Paris. Og hvem ved, måske er det virkeligheden også det sidste skud! 

Hvis det ikke snart lykkes at få lavet en global, bindende og ambitiøs aftale, der får tingene til at rykke  

 
i den rigtige retning, kan man kun frygte, at verden i stigende grad kommer til at flytte fokus fra den 

forebyggende indsats, til at skulle tilpasse sig klimaforandringerne. 

Vi ved at rigtig mange albertslundere er 

bekymret for klimaet, så når der 

demonstreres rundt om på hele kloden 

søndag den 29., skal vi naturligvis også 

være med. Derfor opfordrer vi til fælles 

afgang med S-toget, der kører kl. 12.04. 

Vi tager til Nørrebro, hvorfra en lang 

række miljø-, energi og udviklings-

organisationer har arrangeret en 

Klimamarch, der går til Christiansborg. 

Der er indlagt musik og taler - og 

hovedtaler på slotspladsen er Danmarks internationale klimaforkæmper no. 1, Connie Hedegaard. 

Til lejligheden har vi fundet vores gamle banner frem, som de også brugte i 2009 i forbindelse med 

COP 15. På banneret er malet de fire kloder, fra støjmuren ved jernbanen, og teksten ”Globale aftaler 

eller flere kloder!” – og så skulle budskabet gerne stå helt klart for regeringslederne i Paris: Enten 

indgår I en ambitiøs og forpligtigende global klimaaftale, eller også skal I skaffe os nogle flere 

kloder!! 

Der er ingen tilmelding til den fælles afgang. Man møder bare op på stationen - i rimelig tid forud for 

afgangen kl. 12.04. 

 

”Moderniser din bolig og brug den rigtigt” offentlig møde den 8.12. 

Den 8. december sætter vi følgende spørgsmål på dagsordenen: Hvordan får jeg en bedre bolig? Hvad 

skal jeg være opmærksom på, når jeg energirenoverer? Hvad kan jeg gøre selv? Hvordan laver jeg et 

”Gør det selv tjek” af mit hus? Bedre Bolig, hvad er det for en tilskudsordning? 

Mødet er i samarbejde med Energi Tjenesten, der rådgiver private boligejere, der ønsker at renovere 

deres hus. Mødet afholdes i Galleri Bagatel i Herstedøster landsby kl. 19.00. 

 

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 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
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Nyt fra Brugergruppen – nov. 2015 
 

    

Flest har valgt nedgravede affaldsbeholdere 

Næsten halvdelen af byens boliger (46 %), har valgt nedgravede affaldsbeholdere. 

Dermed er nedgravede beholdere topscoreren, som albertslundernes foretrukne 

fremtidige affaldsordning fra oktober 2016. Det viste den opgørelse, der blev forelagt 

Brugergruppen på mødet i november.  

På andenpladsen kommer minicontainere i affaldsøer (23 %), og på tredjepladsen en 

udbygning af det kendte Albertslundstativ, med et ”halvt stativ” til madaffald (19 %). 

Kun 7 % af byens borgere får 2-delte beholdere ved husstandene. 

Med valget af ny affaldsordning rundt om i alle byens boligområder er første etape af de 

nye affaldsordninger overstået. Nu starter så anden, hvor de nye containere, beholdere 

og stativer skal etableres og gøres klar til ibrugtagning. Denne etape kommer til at 

strække sig frem til den 1. oktober 2016, hvor de nye ordninger (med sortering i 

madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest) skal tages i brug.  

I januar vil kommunens affaldsteam udsende materialer til alle boligområder, der 

fortæller dem, hvad de nu skal gøre i f.h.t. bestilling af udstyr, fælles indkøb, betaling, 

adgangsforhold osv. osv. 

Du kan i øvrigt følge med på den nye Facebook side: Albertslund sorterer 

 

Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg 

Det lyder lidt teknisk, og det er det også, men forenklet sagt handler det om, at 

Varmeværket, mod betaling, gerne vil overtage teknikken i ”varmeskabene” rundt om i 

de albertslundske hjem. Altså at det er Varmeværket, der fremover sørger for at 

overvåge ”varmeskabet” i huset, at alt er indstillet og virker optimalt, og at anlægget 

bliver udskiftet, når tiden er inde til det. 

Fordelen ved den nye ordning, som Brugergruppen tilsluttede sig på mødet i november, 

er, at anlæggene altid vil køre optimalt og så energieffektivt som muligt.  

Ordningen vil naturligvis være frivillig for den enkelte husejer. For lejere er det 

afdelingsmødet og boligselskabet, der skal træffe beslutningen om at overlade 

tilslutningsanlægget til Varmeværket. Ordningen forventes igangsat i 2016. 

  

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

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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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: 

Julekoncert i 
Roskilde Domkirke 

Søndag 6. 
december 

13:00 Lunden 
28. okt. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Roskilde. 

Københavns 
Rådhus 

Mandag 
25. januar 

14:45 Garagen 
17. jan. ved 
indbetaling på 
konto 

Der er 
fællestransport til 
Glostrup Station. 

Ordinær 
generalforsamling 

Fredag 
12. 
februar  

18:00 Væremøllen 
Ingen 
tilmelding 

(Tilmelding kun til 
efterfølgende 
spisning) 

Politimuseet 
Torsdag 
7. apr.  

? Garagen ? ? 

  
 
 
 
 

 
 
 

Indmeldelses-blanket 
Fornavn: Efternavn: 

Adresse: Fødselsdato:  

Fastnet: Mobil: E-mail: 

Kontingent indtil den 31.12.2016 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 
 

 

http://rvp-kf.dk/
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Vejrmøllens Fiskeklub 
 
 
Efter den stiftende generalforsamling onsdag den 11. november, har bestyrelsen nu 
afholdt det første bestyrelsesmøde, og konstitueringen i bestyrelsen blev: 
 
 

Funktion: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: 

Formand Steen Thystrup       H2 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com 
Næstformand Bjarne Blok Hansen       D97 43 43 19 97 aogbblok@comxnet.dk 
Kasserer og 
Webmaster 

Finn Skjørbæk       P79 26 82 02 25 Fisk1507@gmail.com 

Sekretær Holger Hansen       P7 43 45 49 61 benteogholger@comxnet.dk 

 
 
Vi har også besluttet at oprette vores egen hjemmeside, og når den er blevet oprettet, 
vil vi sørge for at melde det ud til de personer, som har tilkendegivet interesse for 
deltagelse i vores fiskeklub.  
 
Fremover vil den være en naturlig del klubbens side i dette medlemsblad. 
 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at det årlige medlemskontingent skulle 
være kr. 100,00 pr. medlem eller kr. 200,00 for et familiemedlemskab. 
 
Kontingentet, som gælder hele 2016, bedes venligst indbetalt:  
 

senest søndag den 10. januar 2016 på klubbens konto: 
 

Reg.nr.: 4434 kontonr.: 3130104134 med angivelse af navn i tekstfeltet 
 

På generalforsamlingen blev det ligeledes besluttet, at vi skulle have en klubtur til 
Haresjø Måla i Sverige. 
 
Denne tur vil finde sted i maj måned, og bliver en tur over 3-4 dage, inkl. en weekend. 
Vi har ikke de endelige datoer endnu, men vi vil kommunikere det ud snarest, da vi er 
nødt til at booke så hurtigt som muligt. 
 
 

Indmeldelsesblanket 
Fornavn: Efternavn: Fødselsdato: Mobil/tlf: E-mail: 

Interesser: 
(sæt X) 

Havfiskeri: Kystfiskeri: Å-fiskeri: Put & Take: 

Karpefiskeri: Spinnefiskeri: Fluefiskeri:  

Kontingent: Kr. 100 / medlem Kr. 200 / familie Indsættes på: 4434/3130104134 

Bedes afleveret hos kasserer: Finn Skjørbæk, P79 
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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 har nu taget hul på den nye sæson i vores nye fælleshus, VÆREMØLLEN.  
Vi startede 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. 19:30. 
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. 
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Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 14.00 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven – for alle i bebyggelsen! 
 

 
Kontingent 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 
 
 
 

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 e-mail: 256@edc.dk 


