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Røde Vejrmøllegård.

FORORD

I 1969 gik det første menneske på må-
nen. Samme år gik de første beboere 
ind i deres nye rækkehus i Røde Vejr-
mølle Park. Familierne i Præstehusene 
har nok i det år beskæftiget sig mere 
med husets indretning og familiens nye 
hverdagsliv end med nogle fodspor på 
månen. Nu kan vi ønske disse familier til 
lykke med, at der er gået 50 år, siden de 
flyttede ind. Nogle af beboerne i Røde 
Vejrmølle Park har boet her siden 1969. 
En særlig lykønskning til dem, men også 
en lykønskning til alle Røde Vejrmølle 
Parks nuværende beboere, for de bor i 
et boligområde med en historie og en 
opmuntrende nutid. Det har vi valgt at 
fejre med dette jubilæumsskrift.

Flere har bidraget til jubilæumsskriftet 
med oplysninger og fotos. Mange tak 
til dem, der på den måde er med til at 
fastholde Røde Vejrmølle Parks fortid, 
udvikling og nutid. Tiden står ikke stille 
– heller ikke i vores område. Lige nu kan 
vi se, at vores fællesområde, Lunden, og 
fælleshuset, Væremøllen, er med til at 
udvikle os med aktiviteter og klubber 
med meget forskellige interesser samt 
give os rammer for f.eks. afholdelse af 
fastelavn og sommerfest. Det er selvføl-
gelig med i jubilæumsskriftets skildring 

af, hvordan vi har det, og hvad vi gør 
sammen.

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park holdt den første generalforsamling i 
november 1969. Lige siden har der hvert 
eneste år været problemer, som skulle 
løses. Det har ikke været ren idyl, og 
dette er ikke skjult i et jubilæumsskrift, 
der skal fortælle vores 50-årige historie, 
men det er også blevet til en fortælling 
om, hvordan vi kom videre og nu har 
en betydeligt bedre situation for vores 
medlemmer, end de første havde i 1969. 
Vi kan gå tur mellem huse omkranset af 
buske og træer, og vi er i fuld gang med 
fremtiden. Vi har planer for energireno-
vering. Vi sorterer vores affald, og der 
kommer en dag ladestandere til el-biler 
på p-pladserne og/eller i carportene. 
Den 50-årige jubilar skal følge med ti-
den. Det skal vi sørge for i fællesskab. 

Til lykke med Røde Vejrmølle Parks 50-
års jubilæum!

Svend Tanke Nielsen

Formand for Grundejerforeningen  
Røde Vejrmølle Park

Fra mark til park

Mange historier om Albertslunds fortid 
begynder med ”Der var engang en gård”. 
Således er Røde Vejrmølle Park bygget 
på god landbrugsjord, som har tjent 
deres ejere i århundreder. Jorderne blev 
opkøbt og udstykket. Gårdbygninger blev 
revet ned. Lyden af traktorer med plov 
over markerne blev afløst af planlæg-
gernes byggekraner og gravemaskiner. 
Da Albertslund endnu hed Herstederne 
tegnede arkitekt Mogens Black-Petersen 
de rækkehuse, som hovedentreprenør 
V.M. Brockhuus A/S med S.E. Brockhuus 
som ingeniør kom til at bygge på jorde 

fra Røde Vejrmøllegård, Godthåb og 
Mærkegård. Vi er i 1969, hvor der i kom-
munen blev opført ca. 1.000 boliger om 
året. Der var et stort behov for boliger. 
Det kunne gå hurtigt med byggeriet, hvis 
man fandt nye byggeformer. De traditi-
onelle håndværkerhuse blev erstattet 
med montagebyggeri, hvor dele af huse-
ne blev fremstillet på fabrikker, kørt ud 
til byggepladsen og monteret på stedet. 
Et salgsmateriale blev fremstillet, og et 
prøvehus kunne besøges. Velkommen til 
Røde Vejrmølle Park!

Hvem ville købe et rækkehus? Familier 
med børn søgte mere plads end i en 
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lejlighed og desuden frisk luft og frie 
omgivelser. Var der ikke råd til en villa 
med stor have, kunne et rækkehus i to 
etager være en god mulighed.

Boligerne Præstehusene, Degnehusene 
og Humlehusene blev bygget på en tid-
ligere mark, ja, en kendt mands forsøgs-
mark. Hjalmar Hartmann var frøavler og 
arbejdede med at udvikle nye sorter af 
kål, gulerødder og meget mere. I 1916 
købte han Røde Vejrmøllegård og se-
nere Ragnesminde og Vestergård. Disse 
gårde blev kendt for deres dyrkning og 
forædling. Ved Glostrup Station opførtes 
et frølager med tørreri og renseri. Hart-
manns gårde blev anerkendt internatio-
nalt. Det Kgl. Landhusholdningsselskab 
sendte udenlandske gæster til Køben-
havns Amt, og gårdene blev brugt som 
lærested for unge landmænd. Hjalmar 
Hartmanns enke skænkede i 1949 en 
del af deres grund til Glostrup Kommu-
ne. Det var en træbevokset grund ved 

Herstedøstervej – lige over for det sted, 
hvor Røde Vejrmølle Parks huse senere 
blev bygget. Grunden blev kaldt Konsu-
lindelunden eller senere bare Lunden. I 
dag kaldes det lille fristed for enden af 
Degnehusene også Lunden. Måske er det 
et minde om områdets fortid eller blot 
en tanke.

Udvikling betyder forandring – og i Al-
bertslund kom en fantastisk byudvikling. 
Over for Røde Vejrmølle blev jorderne 
udstykket. Her skulle bygges ejerboliger 
som rækkehuse i to etager med en have. 
Et fælles navn for 290 rækkehuse blev 
Røde Vejrmølle Park. Hovedentreprenør 
Brockhuus havde nemlig lager i Røde 
Vejrmøllegårds bygninger. 

En flot gevinst

I 1969 var en 12’er den bedste tipspræ-
mie. Sælgeren af Røde Vejrmølle Park 
kaldte derfor sit salgsmateriale ”En rig-
tig 12’er” med 12 gode grunde til at købe 
rækkehus her. 

Hjalmar Hartmann købte Røde Vejrmøllegård  
i 1923 og udviklede sorter af grøntsager.

Boligerne Præstehusene,  
Degnehusene og Humlehusene 

blev bygget på en tidligere mark, 
ja, en kendt mands forsøgsmark

Reklamehæfte for rækkehuse i 1969.

Hvad lovede sælgerne? Kunne 
de 12 punkter friste købere? 

1. Rækkehuse i 16 små kvarterer med 
hver gennemsnitlig 30 familier

2. Grønne stier
3. Børnehave
4. Afvekslende farver. Husenes 

1. sal skulle være hvid, men 
underetagen kunne være fx 
bornholmsrød eller okkergul

5. Private haver og lukkede  
køkkengårde

6. Privatliv uden indkig i naboens 
værelser

7. Variation efter ønsker i fordeling 
af værelser

8. Fjernvarme og fællesantenne
9. Fremtidsmuligheder
10. Senere udvidelser med pergola
11. Ingen vedligeholdelse de næste 

mange år
12. Have med levende hegn og  

fliseterrasse

Røde Vejrmølle

Illustration i reklamehæftet, som viste det planlagte byggeri.
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Da familien Crillesen kom ud til Røde 
Vejrmølle Park, kunne de se prøvehuset, 
og da de flyttede hertil, var de lige num-
re i Præstehusene bygget og de ulige 
numre under opførelse. Nr. 15 blev deres 
bolig fra efteråret 1969. Hun har kun få 
fotos af husene og omgivelserne, for det 
var ikke så spændende med billeder af 
byggerod og temmelig øde omgivelser, 
siger hun.

Det var dejligt at komme til en rummelig 
bolig, men omgivelserne var en pløjem-
ark. En regnvejrsdag kunne børnene næ-
sten blive hængende i mudderet, når de 
gik uden for huset. Da de skulle begynde 
på Teglmoseskolen, kendte de retningen, 

En vej fik ofte navn efter det, vejen før-
te hen til. Herstedøstervej fører til den 
gamle landsby, og Roholmsvej har sit 
navn efter gården Ro, hvis mark kald-
tes Roeholm, men tidligere hed vejen 
Godthåbsvej, fordi vejen førte til gården 
Godthåb. Gårdene er væk og vejnavne 
skifter, men her er navnet Røde Vejrmøl-
le Park nærmest evigt. Røde Vejrmølle 
har ligget ved landevejen i århundreder. 
Først lå møllen i Herstedøster ved den 
gamle snoede landevej mellem Køben-
havn og Roskilde. I 1770’erne anlagdes 
den nuværende landevej, og så måtte 
mølleren flytte sin forretning til dens 
nuværende plads. 

De nye ejere af rækkehusene Røde Vejr-
mølle Park har sikkert inviteret familie 
og venner til at se deres nye bolig. Mon 
gæsterne kunne finde vej? Ikke noget 
problem: ”I kører ud ad Roskildevej, og 
når I er ved Røde Vejrmølle, skal I dreje 
mod nord”, kunne man sige, for Røde 
Vejrmølle er kendt, ja, nærmest et pej-
lemærke for hele Vestegnen og nu også 
for de nye boliger mellem Roholmsvej 
og Herstedøstervej. 

Grundejerforeningen ”Røde Vejrmølle 
Park” har lige fra stiftelsen brugt møllen 
som logo. Vi ser det på meddelelser, 
beboerblad og hjemmeside. Tegneren 
Claus Deleuran har tegnet møllen og på 
møllens rundgang bag rækværket sat tre 
mænd som symbol på vejnavnene: en 
præst med høj hat og præstekjole  
(Præstehusene), en degn i passende 
jakkesæt til kirke og 
skole (Degnehuse-
ne) samt en bryg-
geriejer, der har en 
flaske med humle i 
hånden (Humlehu-
sene). Yderst ved 
møllens rækværk 
er tegnet en bon-
de med skovl for 
at minde om det 
landbrug, der 
var her før ræk-
kehusene. 

For 50 år siden

De første beboere flyttede ind i deres 
rækkehus i 1969. Det var især familier 
med børn. Forældrene var ca. 30 år. 
Annelise Crillesen flyttede ind med fa-
milien i Præstehusene. De kom fra en 
2½ værelses lejlighed på Østerbro, og 
deres to børn nærmede sig skolealde-
ren. Hvordan ville deres skolevej være i 
trafikken på Strandvejen? De havde læst 
avisernes omtale af nye boligkvarterer 
med stisystemer, hvor børn kunne gå og 
cykle rundt i byen uden at komme i for-
bindelse med den tunge trafik. Byen var 
Albertslund. 

Røde Vejrmølle, som den så ud i 1969, da de 
første huse i Røde Vejrmølle Park blev bygget.

Røde Vejrmølle brændte i 1973, og beboerbladets 
forside stod også i flammer. Der blev opstillet en ny 
mølle, så bebyggelsen fortsat kunne have møllen 
som logo

Røde Vejrmølle Parks rækkehuse under opførelse 1969-70.
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Familien Christensen benyttede sig af 
muligheden for at vælge farve på hu-
sets stueetage. Da de flyttede ind, var 
farven på stueetagen lysegrå, nu har de 
valgt den teglrøde. Fællesskabet med 
de andre beboere i husene omkring 
betød meget i 1970’erne. På børnenes 
opfordring nød man i weekenden af-
tensmaden sammen ved et havebord, 
når vejret var godt. Det gav anledning til 
planlægning af de små legepladser mel-
lem husene. Da en af beboerne havde 
forstand på huse, fik børnene nærmest 
et arkitekttegnet legehus. 

Bjarne Christensen har i mange år dyr-
ket fotografering og filmoptagelse.  
Det betyder, at han har filmet og foto-
graferet lige fra indflytningen i 1972.  

men der var ikke lagt fliser eller asfalt 
på skolevejen. De unge familier lavede 
en turnusordning, så forældrene på skift 
fulgte med børnene til skolen. Der var 
en trampesti, man kunne følge, men den 
var svær at se på vinterdage med sne-
dækket landskab. 

Mens familien indrettede deres nye 
hjem, syntes de næsten, de havde til-
skuere til deres arbejde. Der var ikke 
noget tydeligt stisystem langs med hu-
sene og ingen hæk, der kunne vise, hvor 
den private grund var, så folk gik forbi 
lige uden for vinduerne. Snart fik man 
sat undergardiner op, og senere groede 
hækken, så den viste, hvor en families 
have begyndte.

Familier med bil kørte deres børn til 

skole, og de havde også bedre mulighe-
der for at gøre indkøb. Familien Crillesen 
havde ikke bil, så indkøb foregik på en 
tur med barnevognen til området ved 
Sportsvej i Glostrup. Her var en slagter, 
en købmand og en bager, og de varer, 
der ikke kunne være på barnevognen, fik 
man bragt hjem til Præstehusene. 

De unge, nyindflyttede familier havde 
brug for hinandens hjælp. Familien  
Crillesen lånte af og til en nabos bil, og 
for deres børn blev der etableret mindre 
legepladser flere steder i bebyggelsen 

efter samarbejde mellem beboerne.  
Fastelavnsfest og sammenkomster for 
børn og voksne husker Annelise Crille-
sen fra disse år, men siger også, at der 
nu 50 år efter deres indflytning kommer 
nye beboere, der inviterer til fællesskab. 
Senest har man i september 2018 haft 
kvarterfest med leg og aktivitet for børn 
om eftermiddagen. Senere spiste man de 
retter, som hver familie havde medbragt. 
Nye generationer kan lide rækkehusene, 
for der er plads til børnene, og her har 
de mulighed for selv at udforme deres 
bolig med tilbygninger og ændringer. 

Fra højhus til rækkehus

Det er svært at holde øje med sit barn 
på legepladsen, hvis man bor højt oppe 
i et højhus. Det måtte Gunhild og Bjarne 
Christensen erkende, da de boede i Rød-
ovre på 7. etage i Agerkær. De kiggede 
sig omkring i 1972 for at finde en anden 
bolig. En ældre villa i Glostrup var en 
mulighed, hvis man selv kunne lave for-
bedringer og istandsættelse. De syntes, 
det var rarere at købe et nyt rækkehus 
i Røde Vejrmølle Park, og de nåede det, 
mens der endnu var gode lån med lang 
løbetid. De flyttede ind i Degnehusene 
og har været glade for den beslutning 
lige siden. Mon ikke deres datter havde 
det ligesådan? Hun kom ud til legekam-
merater lige uden for døren eller i husets 
rummelige værelser. Bjarne Christensen 
siger, at det var som at komme hjem fra 
arbejde til en børnefødselsdag hver dag. 

Bjarne Christensen har lavet sit eget lys- 
anlæg med solenergi. Han flytter anlægget 
efter solen og får strøm til nogle havelamper 
og væglamper på terrassen. (J.N. 2019)

Annelise Crillesen flyttede ind 
i Præstehusene i 1969.  
(J.N. 2019)

Da familien Crillesen ikke lavede 
tilbygning eller fik nyt køkken,  
kan man se, hvordan huset var 
indvendig i 1969. (J.N. 2019)

En regnvejrsdag kunne børnene 
næsten blive hængende i 

mudderet, når de gik uden  
for huset
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Han underholdt med sine film ved 
en aften for beboerne i 2017. Filmen 
om de første år i Degnehusene viser 
plantningen af det første træ i haven, 
mens børn løber legende omkring i 
det temmelig nøgne landskab mellem 
husene. Vi ser, hvordan haverne i løbet 
af 1973-74 bliver til rigtige haver. Der 
plantes, laves rækværk og lægges fliser, 
så børnene endelig kan komme ud på 
deres rulleskøjter. Med sit kamera i hån-
den har Bjarne Christensen indfanget et 
tidsbillede med børn og voksne i Røde 
Vejrmølle Park. Han har lagt passende 
nostalgisk musik til de mange scener 
med leg og samvær i haverne, for vi ser 
det, der nu er minder.  

Sådan så vi ud, og sådan legede vores 
børn. En sekvens med en nytårsfest har 
tidens popmusik som baggrund for de 
dansende børn og voksne. Da filmene 
også er et bidrag til Albertslunds histo-
rie, har Bjarne Christensen givet et ek-
semplar til Lokalhistorisk Samling. 

På børnenes opfordring nød 
man i weekenden aftensmaden 

sammen ved et havebord, når 
vejret var godt

Møde i kvartergruppe, hvor man hygger og planlægger en nærlegeplads. Trillebøren er klar.  
(Foto: Bjarne Christensen, 1973-74)

Rækkehusene er ikke helt ens. Gunhild og Bjarne Christensen nyder at sidde i den karnap,  
som de har i Degnehusene. (J.N. 2019)

Legepladsens jordvold er her rammen om fælles aftensmad for kvarteret. 
(Foto: Bjarne Christensen, 1973-74)
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Huset på Christianshavn

Den danske tv-serie om familierne i 
en ejendom på Christianshavn vistes 
første gang i 1970-77. Afsnit 14 hedder 
”Vi flytter”, hvor flyttemand Olsen er 
træt af den gamle lejlighed med møre 
gulvbrædder og vil ud til noget nyt med 
frihed og frisk luft. Han vælger i filmen at 
tage ud til Røde Vejrmølle Park, hvor han 
kigger på husene og boligmiljøet. Han 
nyder de frie omgivelser og den friske 
luft, men der er noget, han savner. Hvor 
er erstatningen for værtshuset Rotte-
hullet? Flyttemand Olsen flytter ikke til 

”Huset på Christianshavn” gav inspiration  
til en udendørs bodega i Røde Vejrmølle Park. 
(Albertslund Posten d. 3. aug. 1972)

En scene fra tv-serien ”Huset på Christianshavn”. Poul Reichardt, der spiller flyttemand Olsen, går 
rundt i Røde Vejrmølle Park for at finde et værtshus. Området er stadig en byggeplads.

Røde Vejrmølle Park, men rækkehusene 
her kom da i tv i 1971.

I Røde Vejrmølle Park havde flere i tv set 
flyttemand Olsens skuffelse, og i som-
meren 1972 fik en kreds af beboere åbnet 
en udendørs bodega med spiritusbe-
villing i weekenden mellem kl. 14 og 18. 
Albertslund Posten skrev, at ca. halvde-
len af beboerne nød disse glæder under 
bodegaens parasoller. Bodegaen fik et 
overskud på 800 kr. Kunne man få en 
spillemand til at underholde eller byde 
gæsterne på en gratis genstand? Hvad 
var et boligkvarter uden et værtshus? 
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Grundejerforening og 
beboerforening

Boligejerne skal være medlem af grund-
ejerforeningen. Der er meget, man skal 
være fælles om, så en kommune må 
have en forening med bestyrelse, som 
man kan samarbejde med. Den stiftende 
generalforsamling i grundejerforenin-
gen blev holdt d. 11. nov. 1969. Der kan 
sagtens laves klubber og skabes et fæl-
les liv med aktiviteter, så man undgår 
at blive en ”soveby”. De nyindflyttede 
beboere gjorde sig tanker om en bo-
ligforenings muligheder: gruppe for 
småbørnslegepladser, gruppe for byg-
gelegepladser for større børn og gruppe 
for etablering af institutioner, desuden 
Drop-in gruppe og Trivselsgruppe. I 1970 
spurgte et udvalg sælgers advokat, om 
man kunne lave beboerhus i fire huse 
i Præstehusene. Husene skulle rumme 
mini-biograf, værtshus, knallertværk-
sted, badstue, grafisk værksted og mø-
derum. Advokatens svar var, at man ikke 
kunne finansiere de fire huse på samme 
vilkår, som når husene skulle bruges til 
beboelse. 

Forslaget overlevede ikke året 1970, men 
allerede i 1973 fik grundejerforeningen 
mulighed for at låne en kælder i en in-
stitution, og det satte gang i planerne 
igen. 

Institutionen Hirsens bygning havde 
kælder og lokaliteter, som beboerne 
kunne have glæde af, når institutionen 
ikke selv brugte lokalerne. På general-
forsamlingen i 1972 havde man vedtaget 
det såkaldte fritidsprojekt med bevilling 
til etablering, bl.a. af en filmkælder. Ge-
neralforsamlingen havde tidligere vedta-
get en tilføjelse til vedtægterne: ”at ska-
be og bevare et gunstigt boligmiljø for 
voksne og børn”. Det lød godt, men ikke 
for en enkelt beboer, der i 1973 anlagde 
sag mod grundejerforeningen. Forenin-
gen vandt sagen om vedtægtsændrin-
gen. Bevillingen til fritidsprojektet var 
20.000 kr. Nu blev den samlede udgift 
30.000 kr. Uenighed kan være dyr i sag-
førersalær. Fra 1973 kunne man i Hirsens 
kælder vise film for beboernes børn 
hver lørdag og holde ungdomsklub en 
ugentlig aften. De voksne kunne bruge 

kælderen som jazzklub, hobbyaften 
med bordtennis og bobspil eller 
bare hyggelig snak med billige for-
friskninger. En aften i 1974 vistes 
filmen ”Verdens rigeste pige” med 
Nina & Frederik. Billetter koste-
de 1 kr. Når man havde børn og 

Generalforsamling i Grundejerforeningen  
Røde Vejrmølle Park i 1972. I Kongsholm-
centrets store sal ses et talrigt fremmøde.  
(Foto: Albertslund Posten)

stram økonomi lige efter købet af ræk-
kehuset, var det rart med billige tilbud 
til børnene og deres forældre, som var 
glade for ikke at skulle ”i byen” for at 
more sig, men fik en billigere fornøjelse 
få meter fra boligen.

Nogen egentlig forening ved siden af 
grundejerforeningen blev ikke stiftet, 
så grundejerforeningen stod for de før-
ste fælles arrangementer. I august 1971 
holdt man høstfest. Et telt blev rejst ved 
Præstehusenes parkeringsplads. Festen 
startede kl. 20. Her serveredes spidstegt 
okse, flutes, druer, rød- og hvidvin. Der 
blev budt op til dans, og så var der salg 
af øl og vand. Et festtegn kostede 35 kr. 

Formænd for  
grundejerforeningen

• Johs . Olsen (1969-70)

• Jørgen Aggerholm-Madsen (1970-71)

• Carl Johan Mortensen (1971-74)

• Ole Henningsen (1974-76)

• Flemming Gryndahl (1976- 77)

• Jørgen Sønder (1977-78)

• Hugo Pedersen (1978-81) 

• Anne Lorenzen (1981-82)

• Gunnar Nielsen (1982-85)

• Ole Henningsen (1985-2006)

• Svend Tanke Nielsen (2006- )

Nyt er ikke altid godt

Et nyt byggeri helt uden fejl var nok en 
sjældenhed i 1970’ernes Albertslund, da 
man byggede med materialer og efter 
byggemetoder, som bygherrer ikke altid 
havde afprøvet før. I 1971 fik bestyrel-
sen henvendelser om vægge, som slog 
revner, og lofter, der var ved at falde 
ned, stier, der var oversvømmet, når 
det regnede og antenneanlæg, der var i 
uorden. Beboere kunne nyde et skum-
bad i badekarret, men når de lukkede 
vandet ud, kom der stinkende kloakvand 
op i brusenichen. Kommunen havde for 
længst krævet, at afløbet blev rettet, så 
afløbsvand blev ledt bort via bryggerset. 

Forsikringsselskaber ville ikke forsikre 
udestuerne, da der var utilstrækkelig 
udluftning i tagkonstruktionen.  

I fugtigt vejr lå der mudder og vand, når man 
gik uden for husene i 1969-72.

Festen startede kl. 20. Her 
serveredes spidstegt okse,  

flutes, druer, rød- og hvidvin
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I Degnehusene var glæden ved haverne 
begrænset, da de var oversvømmet en 
del af året. Det lovede sælger at klare i 
løbet af 2 år, men nu var man på vej til 
tredje år efter indflytningen.

Græsplæner på fællesarealerne var an-
lagt på sammenkørt muld efter tunge 
maskiner og lastbiler. Det var ofte et 
bundløst ælte at færdes på. Hvis der 
ikke skete noget, ville grundejerne stå 
med udgiften. Når bolighandlen først var 
indgået, mærkede beboerne mest lige-
gyldighed fra bygherren.

Hvordan kunne nye købere advares, så 
fejl blev rettet, inden man flyttede ind 
og forventede, at alt var i orden, som 
lovet af sælgerne? Man måtte aktionere! 
Det var man vant til i Albertslund. Man 
kaldte det ”albertslund-ånden”, som var 
en fælles aktion for en sag. Man så det, 
da Vridsløsevej var plaget af tung trafik i 
1970. Beboerne gik i aktion og spærrede 
for trafikken. I dag er vejen lukket for 
trafik. I 1972 ville grundejerforeningen i 
Røde Vejrmølle Park prøve samme me-
tode. 

Beboeraktion ved prøvehuset

Bestyrelsen for grundejerforeningen 
meddeler i 1971: ”… enhver form for pres 
over for bygherren med hensyn til mang-
ler og lignende bør ikke føres i avisernes 
spalter.” Bestyrelsen for RVP ville nok 
hellere se indlæg i deres beboerblad 

eller drøftelser på generalforsamlinger. 
Man forsøgte at gå den pæne vej med 
henvendelser til bygherren. Breve blev 
imidlertid sjældent besvaret tilfredsstil-
lende, og da man fik et møde om afle-
vering af fællesarealerne fra bygherre 
til grundejerforening, mødte sælgerens 
repræsentanter op uden de nødvendige 
tegninger og skriftlige planer for be-
plantning, bænke og sandkasser. Kom-
munen havde krævet en plan for de of-
fentlige stier gennem bebyggelsen, men 
der blev ikke forelagt nogen plan. Der 
blev heller ikke vist tegninger af kloa-
kering og andre installationer, så mødet 
blev udsat til april 1971.

Da grundejerforeningen i august 1972 
havde mistet troen på, at pæne bre-
ve om problemer i bygninger m.m. 
kunne føre til noget, fik man et ind-
læg i Albertslund Posten. Overskriften 
var ”Beboeraktion mod byggesjusk”. 
Grundejerforeningen indkaldte til en 
demonstration ved prøvehuset. Til den 
lejlighed havde man trykt en brochure, 
som bragte den reklametryksag i tan-
kerne, som nye købere havde fået, da de 
søgte om en bolig i Røde Vejrmølle Park. 
Alle huskede titlen: ”En rigtig 12’er”. Ved 
aktionen fik de beboernes hæfte med 
denne titel: ”En rigtig 12’er?” Hvad love-
de sælger, og hvordan blev man tilfreds 

”… enhver form for pres over 
for bygherren med hensyn til 

mangler og lignende bør ikke 
føres i avisernes spalter.”

med den bolig, man købte? Deres svar 
på sælgers salgsbrochure var en liste 
over mangler og fejl, som de nuværende 
måtte kæmpe med, men som nye købere 
skulle forlange ordnet, før underskriften 
kom på slutsedlen: afløb fra bruseniche, 
gulv i bryggers, duggende termoruder, 
udluftning i udestue, udvendig maling af 
træværk og vand i haven. 

Budskabet denne lørdag i 1972 var: Lad 
en del af udbetalingen være betinget af, 
at påpegede mangler er afhjulpet. ”En 
rigtig 12’er?” var ikke ment som advarsel 
mod at købe et hus i Røde Vejrmølle 
Park, men en hjælp til de nye ejeres 
”kamp mod bygherren”, som der stod i 
hæftet. En af de beboere, der allerede 
var flyttet ind, kom hen til prøvehuset 
og sagde til bestyrelsesmedlemmerne: 
”Hvorfor pokker sad I ikke her, da vi 
købte hus?” 

Fællesskabet og privatlivet

I 1970’erne var kollektive boligformer og 
fællesskab en inspiration for nogle af 
de unge beboere, der havde valgt Røde 
Vejrmølle Parks rækkehuse som et alter-
nativ til et parcelhus med ligusterhæk 
omkring. Disse tanker var der andre, 
som ikke ønskede i Røde Vejrmølle Park. 
De havde ikke købt en ejerbolig i to eta-
ger for at få bygget store legeredskaber 
og rutsjebaner i 2,60 meters højde, så 
man kunne kigge ind i deres haver.  

Sælgernes reklame-
hæfte var ”En rigtig 
12’er”. Beboernes 
alternative hæfte til 
nye købere var  
”En rigtig 12’er?” 

Prøvehuset til fremvisning for potentielle 
købere. (Foto: Albertslund Posten)

Beboernes aktion ved prøvehuset. 
(Foto: Albertslund Posten)
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De fandt disse legepladser uskønne med 
deres sveller fra en jernbane. Et bebo-
erhus ville også koste penge, og fælles 
aktiviteter for de voksne var heller ikke 
ønsket af alle. Nogle foretrak privatlivets 
fred. Grundejerforeningen skulle efter 
nogle beboeres mening holde sig til de-
res opgaver ifølge vedtægterne. 

Noget kollektivt måtte man dog som 
bestyrelse i grundejerforeningen sikre 
sig, da man havde et fælles ansvar for 
området. I 1971 blev der indbudt til en 
lørdag med ”Renholdelses – og Rydde-
dag”. Bestyrelsen ville sørge for øl og 
vand, da man forventede, at der virkelig 
blev taget fat. Siden 1970 er fællesskabet 
groet, og der kom arrangementer for 
børn og voksne. 

Man skulle gerne blive glad for sin inve-
stering i en ejerbolig i Røde Vejrmølle 
Park. Når man flytter ind, har man meget 
at snakke om over hækken, som endnu 
er i knæhøjde. Så kommer en perio-
de med en travl hverdag med arbejde 
og børn, og der bliver mindre tid til at 
snakke over hækken. Springer vi frem til 

1990’erne ser vi 
flere tegn på, at 
det første fæl-
lesskab kommer 
tilbage. I 1993 
var her majfest, 
arbejdsdag i 
fællesområder-
ne, cykelskov-
tur og årsfest i 
Lunden. 

Motionisterne gør klar til sommerfest. (2002) 

Majfest i Lunden i 1988. To spillemænd spil-
ler franske viser, for det år tog nogle famili-
er på sommerferie sammen til Provence.

Der spilles petanque ved majfesten 1988.

Majstang til 
sommerfest blev 
indført i 1983.

Frem mod jubilæumsåret 2019 er en vifte 
af foreninger og klubber et tegn på man-
ge fællesskaber i Røde Vejrmølle Park: 
vinklub, fiskeklub, kulturforening, mad-
klub, herremad, studiekreds i spansk, 
krea-café, dartklub og motion. Var nogen 
i 1970 i tvivl om fællesskabets mulighe-
der i et boligkvarter med ejerboliger, har 
tiden vist noget andet.

Beboerblad med skiftende navn

Beboerbladet kan blive beboernes blad, 
når det er et ”mødested” med medde-
lelser til hinanden, aktivitetskalender, 
referat fra møder, spørgsmål og debat. 
Røde Vejrmølle Park har haft flere be-
boerblade, hvis vi ser på de skiftende 
navne. Det begyndte i 1971, da man fik 
meddelelsesbladet ”RVP-posten” med 
forkortelse for boligkvarterets navn. 
Man fik det første egentlige beboerblad 
i 1973. Bladet blev uddelt 11 gange årligt 
til 294 medlemmer, heraf de fire institu-
tioner.  

Bladet fik navn efter byggeriets ho-
vedentreprenør V.M. Brockhuus A/S: 
”Brockhuset”. Måske var bladets navn en 
underfundig opfordring til at være en 
ventil for kritik og frustration, men bla-

det blev mere end det. I 1986 meddelte 
bestyrelsen, at man kom med medde-
lelser i ”Brockhuset”, men ellers havde 
bestyrelsen ikke indflydelse på bladets 
indhold. Det skulle ikke være bestyrel-
sens blad. Det blev beboernes blad. 

Redaktionen fik debat i spalterne og af 
og til et surt opstød over affaldsbun-
ker eller parkeringskultur. Man havde 
mødekalender for diverse klubber i 
bebyggelsen og beboernes egne tilbud 
til hinanden. Her var plads til at tilbyde 
rengøringshjælp, leje af service, salg 
af barnevogn, skøjter og stereoanlæg. 
Firmaer annoncerede flittigt i beboer-
bladet. Man mærker, at RVP er ejerbo-
liger, hvor beboerne individuelt vælger, 
hvad man har brug for til forbedringer 
i boligen, og hvornår man ønsker det. 
Nogle firmaer annoncerer dog med en 
mængderabat for at lokke beboerne til 
at lave forbedringer samtidig. Et firma 
vil gerne lave huller til bedre ventilation 
og har en pris for ”under 10 huse” og 
en lavere pris, hvis flere end 10 huse vil 
have udført tilbuddet samtidig. Beboere 
så annoncen i bladet og gik måske med 
bladet i hånden over til naboer og gen-
boer.” Har I set …? Skulle vi …?”

Så kom nogle numre med navnet ”PHD-
nyt”, Præstehusene, Humlehusene og 
Degnehusene. Redaktionen holdt sig 
ikke tilbage med at åbne for debat, der 
betød, at det blev mere vigtigt at læse 
beboerbladet. Her stod virkelig meget, 
som havde konsekvenser for miljø og 
pengepung.

Måske var bladets navn en 
underfundig opfordring til  

at være en ventil for kritik  
og frustration
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Redaktionen syntes 20-års fødselsda-
gen kunne være anledning til endnu et 
navneskifte og efterlyste forslag. Der 
kom en stribe svar, f.eks. Møllen, Røde 
Mølle, Trædemøllen, Røde Vejrmølle Po-
sten, Møllens Månedsmagasin, Vejrmølle 
Posten, Vejrmølle Bladet, Møllens Med-
lemsblad, Parksprøjten, RVP Sprøjten og 
Vejrmøllesprøjten.

Siden 1993 har bladet heddet ”Røde 
Vejrmølle”, og det er navnet i jubilæums-
året 2019. Redaktøren, Finn Skjørbæk, 
har været aktiv i Grundejerforeningen 
siden 1981 og kom dermed i den gruppe, 
der skrev beboerbladet. De seneste år 
har han været alene om arbejdet, selv 
om der er åbne pladser i redaktionen 
for et bestyrelsesmedlem og andre. Man 
er nok godt tilfreds som det har været 
siden 1981. 

Finn Skjørbæk flyttede fra Kanalens 
Kvarter til Præstehusene i 1979. Han 
mindes den pionérånd, der var dengang. 

I anledning af bladets 20-års  
fødselsdag i 1993 skrev  
Flemming Gryndahl  
denne hilsen i bladet:

Tillykke, du gamle blad 
Hvordan var vor tilværelse uden hvad 
der blev skrevet på dine sider

I disse urolige tider 
Om nyheder, samt køb og salg 
Hvert nummer rummer frie valg

Så’nt var det også fra starten 
Røde Vejrmølle Park 
Og ingen kan belyve 
At du i dag fylder tyve 
Og holder åbent hus  
som sig hører og bør 
Jeg håber du fortsat vinder gehør.

Redaktør Finn Skjørbæk er også aktiv i 
flere klubber i Røde Vejrmølle Park. Her er 
det klubben Herremad. (J.N. 2019)

Han engagerede sig i fodboldspillet og 
kom ind i Motionisterne, som satte me-
get i gang. Han husker sommerfester og 
kampen for at få et fælleshus i stedet 
for garagen ved Degnehusene. Der var 
gode viljer, men det strandede på øko-
nomien. I dag er Finn en af dem, der 
bruger Væremøllen, ofte tre gange på en 
uge, siger han. 

I 1995 indledte bladet en ny artikelserie, 
som blev kaldt ”Profilen – din nabo”. 
Man ville bringe interviews med bebo-
erne, som kunne fortælle om sig selv, 
deres tanker om boligmiljøet m.m. Det 
første interview var med grundejer-
foreningens formand Ole Henningsen. 
Hvordan gik det med ideen derefter? 
Tanken var at fortsætte med andre, men 
det krævede tid at interviewe og redige-
re, så Finn Skjørbæk måtte tænke på, at 
der også skulle være tid til familien.

Beboerbladet udkommer hver måned, 
bortset fra en måned i ferietiden, og 
bladet er siden juni 2017 på nettet, så 
beboerne kan læse det med deres bebo-
er-login. Finn Skjørbæk startede med en 
redaktion, hvor man i 1981 klaprede på 
skrivemaskiner, fik brændt stencils ude 
i byen og trykte bladet, bl.a. hos grund-
ejerforeningsformand Ole Henningsen. 
Sidstnævntes datter, Cille, husker det 
således: ”En duplikator stod under trap-
pen. Vi samlede og hæftede bladet på 
et langt bord inde i stuen. Min bror og 
jeg delte tjansen med at smide det i alle 
brevsprækker. Den ene tog Præstehuse-
ne og halvdelen af Humlehusene. Den 

anden havde så Degnehusene og den 
anden halvdel af Humlehusene.”

 I 2010 kom et forslag om nedlæggelse 
af beboerbladet til afstemning på ge-
neralforsamlingen. Det blev sagt, at det 
kun var bestyrelsen, der skrev i bladet. 
Forslaget blev forkastet, og der er endda 
senere åbnet for yderligere debat og 
udveksling af erfaringer med praktiske 
forhold i det Forum, som er på grund-
ejerforeningens hjemmeside. 

Finn Skjørbæk har bragt indlæg fra bebo-
erne i bladet uden at kommentere eller 
debattere. I april 2019 får bladet en ny 
redaktør, Mette Dam Møller. Finn Skjør-
bæk har valgt efter de mange år at blive 
”den gamle redaktør”. Nu kan han tillade 
sig at blande sig i en debat i bladet. ”Og 
det glæder jeg mig til,” siger han.

Børnene i bebyggelsen

Indtryk fra de første leveår har vi som 
tydelige erindringer resten af livet. Cille 
Henningsen (f. 1960) boede i Præstehu-
sene fra 1970. Hun giver her et godt ind-
tryk af, hvordan børn oplevede de første 
år i Røde Vejrmølle Park:

En duplikator stod under 
trappen. Vi samlede og hæftede 

bladet på et langt bord inde i 
stuen. Min bror og jeg delte tjansen 

med at smide det i alle brevsprækker
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”Hver dag min bror og jeg kom fra skole, 
tog vi regntøj og gummistøvler på og 
løb ud i vildmarkens mudderland. Der 
blev jo stadig bygget, så der var bunker, 
volde og dybe hjulspor med vand. Der 
stod skurvogne, lå paller og flamingore-
ster til at bygge ikke specielt sødygtige 
tømmerflåder. Der var tomme huse, som 
vi ikke måtte gå ind i, og det gjorde vi så 
alligevel. Jeg kan huske fornemmelsen 
af de rå betonvægge og trapperum, hvor 
der endnu ikke var lagt trin på.

Da det blev sommer, opdagede vi nabo-
erne. Hækkene var jo kun ca. 70 cm høje. 
Vi kom fra et gårdhavehus med meget 
tillukkede haver. Her var det nyt med 

synlige naboer. Til venstre ventede vores 
nabo deres første barn, og konen skulle 
føde nogenlunde samtidig som min mor, 
der var gravid med vores efternøler. Til 
venstre for dem boede et andet sødt og 
dejligt par uden børn. Det var et hjem, 
hvor man måtte gå ind og sidde og læse 
tegneserier (Asterix og Tintin). Da de to 
nye drenge nåede alderen til det, havde 
de en fælles sandkasse i skellet mellem 

vore haver. Jeg fik en kammerat i rækken 
over for. Det var sjovt! Vi var indianere 
sammen, for der lå jo kæmpe prærier 
lige rundt om, hvor der ikke var bygget 
og trimmet endnu. Vi strejfede rundt i 
timevis og sludrede. Jeg røg det første 
hvæs af en cigaret i en hule, og den dag 
i dag er det stadig et stykke natur, der 
virkelig drager mig: landskab med volde, 

Cille Henningsen et par år før familien  
flyttede ind i Præstehusene. (Privatfoto, 1969) 

Børn havde i starten udsigt til byggeri lige 
uden for vinduerne. (Foto: Jytte Nielsen, 1970)

Vi var indianere sammen, for der 
lå jo kæmpe prærier lige rundt 

om, hvor der ikke var bygget og 
trimmet endnu

hjulspor, højt græs, tidsler, bynke og an-
dre pionerplanter samt en del henslængt 
byggemateriale.

Om vinteren løb vi på skøjter oppe ved 
Glostrupbadet. Vi løb også på søen ved 
Godthåbsparken, men den husker jeg 
som lidt mere upålidelig med hensyn 
til siv, tynd is, ”sok” op til lysken – og 
meget langt hjem bagefter velvidende, 
at mor blev sur. Om sommeren brugte vi 
Glostrupbadet, og min lillebror var med, 
da Badesøen åbnede. Det var en god tid, 
tænker jeg i dag. Det var bare hyggeligt.”

Familier med børn havde i 1969 mulig-
hed for at sende børn i to institutioner 
i rækkehuse i Præstehusene. De blev 
afløst af tre institutioner, der nu som 
integreret institution samlet kaldes Ro-
holms Have.

På et areal udlånt af kommunen blev 
der i 1971 anlagt kolonihaver. 135 børn fik 
hver sin parcel, hvor de såede og plan-
tede. Haverne fik endda et stort legehus, 
som grundejerforeningen hentede fra 
Urbanplanen. Det var blevet til overs 
ved byggeriet på Amager og kunne af-
hentes gratis. 

1970’erne var børnerige år i Røde Vejr-
mølle Park. I 1971 bragte beboerbladet 
en liste over babysittere, så forældre 
kunne deltage i den årlige generalfor-
samling. Signe Adrian (f. 1963) mindes 
de gode muligheder, da hun kom til 
Humlehusene som 7-årig. Hun var en af 
dem, der med stolthed dyrkede sin lille 

kolonihave. Hun siger, at hun som andre 
i hendes alder følte stor glæde ved at 
eje og tilså sin egen have. De frie arealer 
ud mod Trippendalsvej var altid et liv-
ligt sted, hvor børn og voksne spillede 
fodbold. I hendes barndom var parke-
ringspladserne også deres legeplads. 
Her spillede man rundbold og var ikke 
generet af parkerede biler i dagtimerne. 
Det var også før carportene blev opført. 

TekstSigne Adrian og hendes søster Louise ved 
Humlehusene i 1973. (Privatfoto)

Det frie område ved Trippendalsvej  
var tumleplads for børn og voksne.  
(Foto: Ole Henningsen)
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”Feje Peter” kaldte børn gartneren i 1970’erne. Her er børnene kommet med på hans traktor.  
De skal bringe heksen til sankthansbålet i Lunden. (Foto: Bjarne Christensen, 1973-74)

På vejen til sankthansbålet kører ”Feje Peter” forbi en af de nærlegepladser, som er ved at blive 
bygget. (Foto: Bjarne Christensen, 1973-74)

En god legeeftermiddag kunne slutte 
i Lunden, hvor børnene elskede nogle 
gode ture i tovbanen. Op i bildækket og 
afsted i susende fart!

1972 diskuterede man områdets lege-
pladser. Det er rart for forældre at kunne 
holde øje med deres legende børn fra 
vinduet, så nærlegepladserne mellem 
husene er vigtige. Legepladserne skal 
være gode legemiljøer, så beboerne hol-
der en årlig ”sandkassedag”, hvor sandet 
udskiftes, og der ryddes op og gøres 
pænt. 13 beboere påtog sig at være kon-
taktpersoner, så man fik nogen, man kun-
ne henvende sig til og samtidig uddele-
geredes ansvaret til nogle, som havde en 
legeplads lige uden for deres havelåge.

I 1973 havde børnene hver lørdag et til-
bud om film i filmklubben i institutionen 
Hirsens kælder. Sådan en grå novem-
berdag kunne de lørdag d. 10. november 
glæde sig til ”Abbott og Castello jager 
tyve”, ”Søren Spætte som pirat” og ”Det 
spøger på høloftet”. I hele december 
var der hver mandag og tirsdag kl. 19 
en klub for 9 til 13-årige. I beboerbladet 
stod opfordringen til denne aldersgrup-
pe: ”Nu er det jeres tur. Kom og vær med! 
Lyt til bånd og plader og spil bordtennis 
og bob!” Mellem 50 og 70 børn kom i 
filmklubben, og mellem 20 og 30 kom i 
klubben for de lidt ældre. 

Grundejerforeningen søgte kommunen 
om at få en dobbeltrettet cykelsti i den 

Ved sommerfesten sørgede teatertruppen Turnus for, at en isbjørn eller kong Vinter med følge blev 
jaget væk. (Foto: Ole Henningsen, 1970)
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ene side af Stensmosevej. Det blev af-
slået, da det var kommunes trafikpolitik 
at adskille gående og cyklister fra den 
tunge trafik. Man måtte bruge det sti-
system, der allerede var. Stensmosevej 
blev dog ændret fra en planlagt 4-spors 
til en 2-spors vej, så bilerne måtte ned-
sætte hastigheden. 

En julefest i Herstedøster Forsamlings-
hus i 1992 var ikke kun for børnefamilier. 
Man skriver klogt nok i indbydelsen: 
”Kom og få en snak med din nabo over 
en kop kaffe”. Senere har børn fået man-
ge julearrangementer i december. Der 
jules i skoler og fritidshjem, og somme-
tider kommer børn med på forældrenes 
arbejdsplads, og så skal der også jules 
dér. Røde Vejrmølle Park valgte af sløjfe 
julefesten fra 2009.

Sommerfesten indledtes med, at en 
skuespiller fra den lokale teatergruppe 
Turnus kom iklædt en isbjørnedragt. Der 
skulle tages afsked med den kolde vin-
ter, så børnene kunne sende isbjørnen 
hjem i starten af festen og derefter fejre 
sommeren.

Tiden går, men traditioner med børne-
ne fortsætter. Fastelavn er et af årets 
højdepunkter. Fire tønder i forskellig 
størrelse bliver hængt op ved Væremøl-
len. I 2019 samledes her ca. 50 børn med 
deres voksne til tøndeslagning. Børn var 
klædt ud som spøgelse, sherif, ninja, in-
dianer, engel, skelet, gris, egern, og figur 
fra Starwars. Flere voksne markerede 
også fastelavn med lettere udklædning, 
f.eks. en grøn paryk, høj sort hat, stor 
sløjfe i håret og prinsessekrone. Da bør-
nene havde slået deres tønder ned, blev 
det de voksnes tur, da der blev hængt 
endnu to tønder op, en til damerne og 
en til herrerne. Man har jo været barn 
engang.

Fastelavn i 2019 med tønder til store og små. 
(J.N. 2019)

Også den lille tønde bliver målrettet 
angrebet. (J.N. 2019)

Min far var formand for RVP

Ole Henningsen var formand for grund-
ejerforeningen 1974-75 og 1985-2006. 
Hans søn, Peter Henningsen (f. 1971), 
fortæller her om den tid, da hans far var 
engageret i bebyggelsens udvikling: 

”Min mor, far, søster og bror flyttede ind 
i Præstehusene i december 1970. Min far 
blev ret hurtigt involveret i bestyrelses-
arbejdet i grundejerforeningen. Beboer-
arbejdet betød rigtigt meget for både 
min mor og far måske, fordi det gav dem 
et tilhørsforhold og et fællesskab, de 
ikke havde oplevet i København eller i 
Albertslund Syd. Der var mange ting at 

holde styr på i en ny grundejerforening, 
og jeg husker i brudstykker nogle af de 
sager, som de voksne snakkede om. Min 
far brugte utrolig meget tid på fjernvar-
me, fællesantenne og carporte. Trods de 
tre projekter var der altid hundekoldt 
derhjemme, han så aldrig andet end 
tv-avisen, og vi havde det billigste fran-
ske køretøj, man kunne få.

Oprindelig var der ikke varmemålere 
i husene i RVP Man betalte en pris per 
opvarmet kvadratmeter og kunne bare 
bruge løs. Da præsterne i Iran smed sha-
hen ud, og den anden oliekrise satte ind, 
blev det pludselig rigtigt dyrt at varme 
op, og med kvadratmeterregning var der 

Peter Henningsen sammen med sin far, Ole Henningsen. (Privatfoto)



Røde Vejrmølle Park 1969-2019 Røde Vejrmølle Park 1969-2019

3130

intet incitament til at spare på varmen. 
Det pirrede min far, så han gik ihærdigt 
i gang med alverdens statistik og bereg-
ninger, og efter års kamp fik alle ener-
gimålere – hvorefter det var slut med de 
lange, varme bade, for nu var der god 
grund til at fryse året rundt. Min far var 
klimatosse, endnu før ordet blev opfun-
det, og han nåede at fejre sit 25 års ju-
bilæum som medlem af den kommunale 
varmegruppe, længere end nogen andre 
inkl. embedsmændene fra Albertslund 
Fjernvarme.

Fællesantennen var nærmest som en 
lidt besværlig bror. Der var altid et eller 
andet galt med det antenneanlæg, som 
godt nok var designet efter tidens hø-
jeste standard, men hvor entreprenøren 
havde sparet lidt komponenter hist og 
her for at gøre det mere lønsomt. Jeg har 
lært meget om fejlsøgning på antenne-
anlæg ved at høre min far snakke i tele-
fon eller i døren med mere eller mindre 
talentfulde naboer. Der var tit nogen, 
som ved at fifle med antennekabler-
ne måske havde optimeret deres eget 
antennesignal, men til gengæld havde 
spoleret signalet for resten af beboerne 
i deres række. Særligt kritisk var det 

selvfølgelig, hvis der opstod problemer 
under en landskamp. Så ringede alle til 
Ole, som selv var den største sportsigno-
rant og aldrig så fodbold, men alligevel 
gik i gang med fejlsøgning. I slutningen 
af halvfemserne kunne det gamle anlæg 
ikke levetidsforlænges, og derefter kom 
firmaet ComX med ny lyslederteknologi 
og dermed en helt ny generation af pro-
blemer, men da var jeg flyttet hjemmefra.

Når der var generalforsamling, hjalp 
jeg næsten altid med ølsalget. Det kun-
ne være en lang aften, og nogle gange 
skulle man lægge ører til meget vrøvl, 
og her var temaer som fællesantenne og 
carporte sikre vindere. Jeg husker, da en 
fortalte forsamlingen om garagerne i Al-
bertslund Syd, som havde søjler, så man 
skånede naboens biler, hvis man kom 
hjem i 2CV’en med en lille bimmelim og 
måtte føle sig frem med forskærmene 
for at få bilen parkeret. Til sidst kom der 
carporte i RVP, og de var måske gode for 
bilerne, men bidrog ikke til det arkitek-
toniske helhedsindtryk.

Jeg flyttede i 1990, men min forældre 
blev boende, og min far var i bestyrel-
sen i en del år endnu. I 2017 var mine 
forældre blevet gamle, og de flyttede de 
få hundrede meter fra Præstehusene til 
Plejecentret i Humlehusene. De overdrog 
i december samme år nøglerne til de nye 
ejere af huset, en familie med to børn 
og ønsket om at få plads til en 3’er. Det 
ønske gik vist i opfyldelse i august året 
efter – så nu er RVP klar til de næste 50 
år. Til lykke!”

Farver på husene

Åh, nej. Endnu et område med grå ce-
ment og sort træværk, sagde man i 1969 
og tænkte på gårdhusene i Albertslund 
Syd. I Røde Vejrmølle Park var husenes 
underetage i forskellige farver. I Præste-
husene, Degnehusene og Humlehusene 
havde hver gruppe huse omkring en 
parkeringsplads samme farve. Senere 
fik beboerne retningslinjer, så der blev 
flere, men ikke uendelige muligheder. 
Udhuse skulle males i mørke farvenuan-

cer, og husenes stueetager kunne males 
med farverne oxydgul, nybodergul, lys 
eller mørk teglrød, grøn umbra, mørk 
eller lys grå eller tordenblå. Efter de før-
ste tyve år var disse farver ikke rigtig på 
mode længere, og flere fandt det van-
skeligt at skaffe malingen med de fore-
skrevne farver. De fleste gemte rester i 
malerbøtter efter en omgang med far-
verne. En fornuftig løsning fandt 21 huse 
i 1988, så man lavede maling af husene i 
fællesskab.

Min far var klimatosse, endnu 
før ordet blev opfundet, og han 

nåede at fejre sit 25 års jubilæum 
som medlem af den kommunale 

varmegruppe, længere end nogen andre 
inkl. embedsmændene fra Albertslund 
Fjernvarme
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En artikel i beboerbladet i 1992 tog 
spørgsmålet op. Hvem bestemmer 
farven? Skulle grundejerforeningens 
bestyrelse gå rundt som farvepoliti og 
kræve en 20 år gammel vejledning over-
holdt? Var en diskussion med beslutning 
om nye farver umagen værd? Ville frit 
valg føre til vild kreativitet med skotsk-
ternede vægbemalinger? Alle i Røde 
Vejrmølle Park vil have pæne huse, så 
man kunne fastslå, at beboerne gjorde 
deres huse pæne – gerne på hver de-
res måde. Lokalplanen måtte man dog 
respektere. Træhegn på indgangssiden 
og mellem de enkelte haveparceller er 
tilladt og skulle ikke stikke af fra andre 
farvertoner, så der kunne vælges sort, 
mørke jordfarver, lys grå eller koksgrå 
dvs. farvesætning som udhuset på ind-
gangssiden. Det er ikke tilladt at opføre 
træhegn mod fællesarealerne – dog med 
enkelte undtagelser, da lokalplanen for-
drer levende hegn.

Belysning på stier privatiseres

Albertslunds borgmester modtog i 1993 
– på den første arbejdsdag i det nye år 
– 6.410 underskrifter som protest mod 
kommunens privatisering af belysning i 
flere boligselskaber. Røde Vejrmølle Park 
havde bidraget med underskrifter fra 
263 husstande. De andre underskrifter 
kom fra Godthåbsparken, Elmehusene, 
Herstedøster Villaby og AB Syd. Det var 
første gang en sag i Albertslund førte til 
underskriftindsamling. Borgmesteren var 

imponeret, men kommunalbestyrelsens 
beslutning blev ikke ændret. Kommunen 
kunne spare sine tilskud til belysningen 
på stierne ved en privatisering, ellers 
måtte skatten sættes op med 0,1 %, hed 
det. Nu fik ejerne i Røde Vejrmølle Park 
og de andre kvarterer det, nogen kaldte 
”en skjult skatteforhøjelse”.

Godthåbsparkens beboere havde fore-
slået, at man slukkede lyset på stierne. I 
Røde Vejrmølle Park ville man nu ikke ri-
sikere, at en beboer faldt over en henka-
stet cykel på en buldermørk sti. I marts 
1993 blev der sat et foreløbigt punktum. 
Grundejerforeningerne havde et trumf-
kort tilbage, for de ville ikke opkræve 
den nye belysningsafgift hos medlem-
merne. Det måtte blive kommunens sag. 
Og sådan blev det.

Fem år senere kom den næste privati-
sering. Kloakkerne savnede eftersyn, og 
grundejerforeningen mente, kommunen 
måtte rykke ud. Det gjorde kommunen 
ikke. Ny privatisering? Grundejerfor-
eningen klagede til Tilsynsrådet for Kø-
benhavns Amt, men klagen blev afvist. 
En sag tager tid, så da resultatet forelå, 
havde kommunen bestemt, at man ville 

Grundejerforeningerne havde 
et trumfkort tilbage, for de ville 

ikke opkræve den nye belysning 
afgift hos medlemmerne. Det måtte 

blive kommunens sag. Og sådan blev det

Et par beboere ville ikke 
anerkende fællesskabet længere, 

så de ønskede ikke at deltage i et 
lån til det nye net. Det blev dyrt for 

grundejerforeningen …

tage ansvaret for alle private kloakker 
fra 2002. Grundejerforeningen tabte 
klagesagen, men fik alligevel sit ønske 
opfyldt.

En fællesantenne er fælles

Beretninger om fællesantennen blev i 
nogle år en føljeton i beboerbladet. Når 
problemer gennem årene omtales her, 
skal det dog nævnes, at det ender bed-
re, end det begyndte. Da man flyttede 
ind fra 1969 og de følgende år, havde fa-
milierne sikkert nok at gøre med at ind-
rette rækkehusene til deres nye hjem. 
Når man træt efter en dag med flytning, 
anbringelse af møbler og indbo ende-
lig tog en pause og slog sig ned foran 
fjernsynet, var der ikke sjældent dårlig 
forbindelse til programmerne. Senere – i 
1992 – var der fejl på hovedforstærke-
ren, så der kom støj på radiokanalerne. 
I 2005 kom en afgørende forbedring. 
Grundejerforeningen opkrævede et 

engangs- og vedligeholdelsesgebyr til 
det fælles radio- og fjernsynsanlæg der 
skulle etableres af det danske firma 
ComX. Da bredbåndsnettet i 2006 kom 
til Røde Vejrmølle Park, fik beboerne 
det perfekte tv-billede, de havde drømt 
om. Grundejerforeningen skulle ikke 
administrere det nye kommunikations-
net og anbefalede, at beboerne betalte 
kontant eller optog lån for at investere 
i forbedringen. Et par beboere ville ikke 
anerkende fællesskabet længere, så de 
ønskede ikke at deltage i et lån til det 
nye net. Det blev dyrt for grundejerfor-
eningen, da man måtte føre en retssag 
for at få gennemført, at alle skulle beta-
le til den fælles radio- og tv-forbindelse, 
men sådan blev det, og sådan havde det 
været siden starten i 1969. 

I 2012 var der problemer med den boks, 
der var afgørende for fjern-

synsforbindelsen. Grund-
ejerforeningen købte to 
strømforsyningsbokse, som 
man uden beregning kunne 
hente. Samme år var der 
knas på lyden i DR1, og på 
TV2 var der lange hoveder. 
Grundejerforeningen købte et 
10 m antennekabel, så bebo-
erne selv kunne afprøve, om 
en eventuel fejl skyldtes eget 
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anlæg. Der kunne være forskel på instal-
lationerne i husene. Desuden opstod et 
nyt problem for en del beboere, da der 
kom indstråling fra det trådløse bred-
båndsnet. I 2014 blev ComX, foreningens 
leverandør på bredbånd og TV, overtaget 
af Dansk Kabel TV, så nye kontrakter 
skulle forhandles. Da Dansk kabel TV 
ikke leverede TV skulle dette ske fra 
YouSee, begge selskaber under TDC. 

I 2016 udtaler grundejerforeningens 
bestyrelse: ”Det er et håb, at der snart 
kommer lidt stabilitet i vores modta-
gelse af TV fra YouSee”. Foreløbig havde 
grundejerforeningen en treårig kontrakt 
med YouSee, men en arbejdsgruppe 
skulle se sig om efter bedre tilbud 
til Røde Vejrmølle Park, og det fandt 
man i 2018. Man tilsluttede sig Anten-
neforeningen af 1986 og kom dermed 
sammen med 17.000 husstande. Denne 
forening kunne levere en hastighed på 
bredbånd, som overgik de Calistobokse, 
som Røde Vejrmølle Park havde haft 
problemer med i flere år. Boksene kunne 
klare 100 MB/sek, og man måtte betale 
for 150 MB, som antenneforeningen kun-
ne levere. Fra december 2018 kunne man 
i Røde Vejmølle Park få tre TV-pakker, så 
man havde et valg, og nu kom der igen 
også forbindelse til radioens FM-kanaler.

Lunden – idyl og debat

Det lød godt, at et ubebygget område 
skulle være til glæde for beboerne. Det 
viste sig, at det gav anledning til en lang-
varig debat. Grundejerforeningens be-
styrelse holdt tre møder alene om dette 
spørgsmål og havde en plan for, hvad 
der skulle til, for at ”Centerlegepladsen” 
kunne blive til en værdifuld plet i bebyg-
gelsen. I 1974 ville man have et nyt navn 
til pladsen. Skulle det være Humlehaven, 
Degnemosen eller måske Lidenlund? Eli 
Henningens forslag til dommmerkomi-
teen var Lunden, og det kom pladsen 
dermed til at hedde i årene fremover. Et 
legepladsudvalg stillede et forslag til en 
forbedring af Lunden, og det blev vedta-
get på generalforsamlingen i 1975.

Peter Henningsen, søn af grundejerfor-
eningsformand Ole Henningsen, voksede 
op i RVP og husker, hvordan Lunden var 
i de første år: ”Dengang var legepladser 
noget, som forældre byggede i deres fri-
tid uden regler om sikkerhedsafstande, 
faldunderlag osv. Til gengæld var det su-
persjovt og lidt farligt, og ja, der er nok 
mere end et barn, der har revet sig på et 
søm eller brækket en arm ved at falde 
ned fra et tårn bygget i Creasol impræg-
nerede jernbanesveller. Jeg syntes, at 
Centerlegepladsen eller Lunden var det 
bedste i RVP. Her var sommerfester, ar-
bejdsdage, bål, og smugrygning i pyra-
miden. Sankthansaften var dog toppen, 
for de forgangne måneders storskrald og 
haveaffald blev brændt af i nogle gigan-
tiske bål, som kunne vare den halve nat.”

Beboerne deltog i arbejdet med at etablere 
Lunden som legeområde. Her holdes frokost-
pause. (Foto: Ole Henningsen, 1992)

En plan for Lunden blev realiseret.  
(Foto: Ole Henningsen, 1996)

Årene gik, og en ny plan for en renove-
ring af Lunden blev uddelt som folder 
til beboerne og blev fremlagt af besty-
relsen på en ekstraordinær generalfor-
samling i oktober 1993. 68 husstande var 
repræsenteret. ”Mødedeltagerne kastede 
sig over planens økonomiske side”, hed-
der det i referatet. Det var hensigten, at 
man først skulle drøfte planen og senere 
økonomien, men det var svært at gen-

nemføre. Der kom dog disse kommenta-
rer til ideer og plan: Flot og børnevenligt 
projekt. Også forståelse for større børns 
behov. Beplantning blev efterlyst. Et am-
bitiøst projekt, men var der overhovedet 
behov for det, og ville det blive udsat for 
hærværk? Flere tilkendegav, at det var 
en kostbar sag, men bestyrelsens forslag 
blev vedtaget.

En reaktion kom i beboerbladet: ”43 hus-
stande har bestemt, at alle husstande 
skal betale ca. 410.000 kr. for renovering 
af Lunden”, skrev otte beboere. De min-
dede læserne om, at Lunden i 1970’erne 
havde fået løbebroer, pyramide, pergo-
laer og gynger, men alt forfaldt, da ingen 
tænkte på vedligeholdelse. Den nye plan 
blev især angrebet på prisen, men også 
med en vurdering af Lundens værdi for 
beboerne: ”Der er mange, der ikke behø-
ver et grundejerbetalt fællesskab”.

Diskussionen fortsatte, og den blev 
udvidet til, at beboerne måtte indse, 
at hele området efter de første 25 år 
trængte til en kærlig hånd her og der. 
Flisebelægningen og parkeringspladser 
kunne der pyntes på, og det måtte koste 
det, det kostede. Her kom Lunden ind i 
billedet igen. ”Lunden har set herrens ud 
i mange år”, skrev en af beboerne, som 
var tilhænger af en forbedring, men ikke 
en ”luksusrenovering” med baner og be-
boerhus samt legeredskaber, som måske 
især ville blive til glæde for omkringlig-
gende institutioner. 

Bygherren havde foræret beboerne et 

Det er et håb, at der snart 
kommer lidt stabilitet i vores 

modtagelse af TV fra YouSee
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område med muligheder, men nu blev 
det også en mulighed for konflikt. Hele 
planens økonomiske side var blevet godt 
belyst, så der efterhånden kunne kom-
me indlæg med et perspektiv til hele 
områdets fællesskab. De indlæg kom 
i beboerbladet. Et af de medlemmer, 
som havde haft børn, der havde slidt på 
Lundens område, skrev, at Lunden var et 
vigtigt sted for nærmiljøet. Det blev op-
rindelig etableret ved en frivillig indsats 
af grundejerforeningens medlemmer. 
Nu drejede det sig om reetablering og 
fornyelse. 

En arbejdsgruppe fik til opgave at tage 
udflugter til andre områder med lege-
redskaber for at formulere behov og øn-
sker. Gruppen henvendte sig til Arkitekt-
skolen på Det Kgl. Danske Akademi for at 
tilbyde projektet som kursus- eller eksa-
mensopgave for studerende. Det havde 
Albertslund Kommune gjort, da en pro-
fessor ved akademiet fik studerende til 
at lave en plan for Albertslund Syd som 
eksamensopgave. Det førte til det stisy-
stem, man fik mellem gårdhusene. De 
kommende arkitekter kom denne gang 
ud til Lunden i Røde Vejrmølle Park.

I november 1993 gik arbejdet i gang. En 
vold mod vest blev flyttet, området fik 
overfladebehandling, og der blev skaffet 
klatretræer fra Vestskoven. En asfaltba-
ne med basketkurve og håndboldmål 
blev bevaret, så man kunne spille begge 
boldspil. Meget mere skete, og det blev 
så markant, at man indbød til årsfest i 
”Den nye Lunden”. Siden 2005 blev der 

lagt en plan med 
forbedringer i 
3 faser, så man 
skridt for skridt 
kunne godken-
de og finde 
pengene, så 
dette fortsat-
te med 3. fase 
i 2011. 

I husene tæt på 
Lunden var der især om sommeren 
generende støj, uro og høj musik fra 
ungdom, som betragtede Lunden som 
offentligt område. I 2009 ville man 
derfor opsætte skilte: ”Privat område 
– rolig adfærd efter kl. 22”. Desuden et 
piktogram, så hunde (og deres medføl-
gende ejere) kunne forstå, at de ikke var 
velkomne. Det bragte mere ro i Lunden, 
men en dag var skiltene pludselig væk. 
De blev sat op igen, men helt fri for pro-
blemer var man ikke. Der var efter som-
meraftener med besøg af unge - måske 

fra andre dele af kommunen - efterladt 
affald og glasskår. Beboerne i nærheden 
var fortsat plaget af støjende adfærd, 
men der var alligevel så store værdier 
ved at have Lunden, at man prøvede at 
finde løsninger. 

Der blev anvist affaldsbeholdere til re-
gelmæssig tømning af kommunen. Bor-
de og bænke lænkes nu sammen, så kun 
beboerne kan låne en nøgle, når man vil 
bruge Lundens møbler. Natteravnene, 
det frivillige korps til forebyggelse af uro 
m.m., blev opfordret til at kigge forbi på 
deres ture. Det vigtigste var nok samta-
ler i Røde Vejrmølle Parks egne familier. 
Blev regler for snærende, kunne de sen-
de beboelsens egne unge på vandring 
til andre mødesteder i kommunen, og 
et formål med Lundens indretning var 
netop at få dem til at blive og have et 
fællesskab i deres eget boligområde. 

Lokalplan med muligheder og  
begrænsninger

Skulle der bygges en svømmehal tæt 
på Røde Vejrmølle Park? Den idé stod i 
lokalplanen i 1978. Svømmehallen skulle 
ligge på et såkaldt reserveareal, som 
kommunen havde ud mod Roholmsvej. 

Det kunne blive til glæde for beboerne, 
ikke mindst større børn, men også for 
Roholmskolens svømmeundervisning. 
Det blev kun til en plan. Børn på Ro-
holmskolen måtte fortsat cykle eller  
køres med bus til svømmeundervisning 
på Sydskolen, så transporttiden tog no-
get fra tiden i svømmehallen.

I samme lokalplan står, at rækkehusene 
i Røde Vejrmølle Park kan få tilladelse 
til en udvidelse på 25 m². Det har mange 
beboere benyttet sig af siden. 

En lokalplan for RVP kom til udtalelse 
i bebyggelsen i 2001. Efter byggeriets 
første 30 år blev det en god anledning 
til at sende spørgeskema til beboerne. 
Hvordan var man tilfreds med det nuvæ-
rende? Skulle der være mere frihed eller 
måske begrænsninger og ensartethed? 
Grundejerforeningens bestyrelse fik 101 
spørgeskemaer retur, så lidt over ⅓ af 
beboerne havde ønsket at udtale sig. 
Skulle der være frihed til at bygge ud 
i en slags knopskydning? Absolut ikke, 
skrev de fleste. Bebyggelsesgraden på 
indgangssiden skulle være begrænset. 
Når det gjaldt valg af farver, var der ikke 
flertal for stor frihed. De fleste ønskede 
ikke frit farvevalg på indgangspartiets 
bygninger. Heller ikke på murværkets 
underetage og slet ikke på overetagen. 
Man kunne vælge at have et hegn eller 
en hæk på indgangssiden, men ikke i fri 
højde.

10 år senere – i 2011 – har grundejerfor-
eningens bestyrelse denne kommentar 

I husene tæt på Lunden var der 
især om sommeren generende 

støj, uro og høj musik fra 
ungdom, som betragtede Lunden 

som offentligt område

Lunden er Røde Vejrmølle Parks område. Det 
har været nødvendigt at forklare det med et 
skilt. (J.N. 2019)
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til udviklingen: ”Træhegn på havesiden 
strider med få undtagelser mod vores 
lokalplan. Ved bestyrelsens gennemgang 
af vore fællesarealer i oktober måtte vi 
konstatere, at nye hegn fortsat bliver 
opsat i strid med lokalplanen for vores 
område. Nogle var tilmed også for høje, 
hvilket vil sige højere end de 1,80 m, der 
gælder for de grønne hække, der kræves 
på havesiden. Bestyrelsens holdning 
er, at vi ikke vil acceptere opsætning af 
hegn i modstrid med lokalplanen.” Hegn 
eller hæk – det er fortsat et spørgsmål 
til diskussionen, men kræver ændringer 
i lokalplanen, ikke kun privat ”initiativ”. 
Bebyggelsen har blomstrende haver 
med træer og buske, og mange siger, 
at man skal være et grønt boligkvarter. 

Andre syntes, at et plankeværk giver 
privatlivet i haven en kvalitet, som det 
grønne helhedsbillede ikke giver. 

Min nabo ejer en del af mit  
køkken

Matrikelgrænser er for nogle parceller 
ikke korrekte. Det viste sig, at 0,8 m af et 
køkken kunne tilhøre en nabo, og nog-
le hække stod på kommunens grund. 
Grundejerforeningen fik i maj 2010 en 
henvendelse om medvirken til berig-
tigelse af skel langs Stensmosevej. 
Kommunen ville udlægge Stensmosevej 
som offentlig vej og dermed overtage 

ejerskabet af den del af matriklen, som 
ejedes af grundejerforeningen. Besty-
relsen havde ingen betænkeligheder 
ved at overdrage dette areal til kommu-
nen. Medlemmer, der havde skel mod 
Stensmosevej blev bedt om at udfylde 
en erklæring om ejendomsberigtigelse. 
Grundlæggende betød det, at der langs 
Stensmosevej ville blive slået en lige 
streg som nyt skel. Der var kun opgra-
deringsomkostninger forbundet med 
dette for kommunen. Arealet, der skulle 
afgives til grundejere langs Stensmose-
vej, var på ca. 0,8 m i dybden og er i dag 
en del af grundejerforeningens fælles-
arealer. Det betød også, at nogle fik en 
lidt større have. Matrikelgrænser blev en 
”sag”, så kommunen vil i 2019 undersøge 
og betale, hvad en undersøgelse koster. 
Den sidste streg på lokalkortet er måske 
ikke sat.  

Boliger og industri på  
Stensmosevej

Firmaet A.O. Johansen har en lagerplads 
med store rør og stabler af byggemate-
riale liggende lige over for Degnehuse-
nes lave numre. Trafik på lagerpladsen 
består af trucks og lastbiler med kraftig 
motorlyd, og man hører, når de tunge 

sager skal læsses på bilerne. I den mør-
ke årstid har firmaet også belyst pladsen 
med projektører på høje master. Støjen 
og lyset kommer let over Stensmosevej 
og over til rækkehusenes vinduer. Man 
kan ikke have dem åbne en sommeraf-
ten, og i de øverste rum generes man af 
lyset fra masterne. 

Grundejerforeningen har i flere år arbej-
det med sagen. Allerede i 1992 spurgte 
man kommunen, om der kunne bevilges 
penge til en støjvold og nogle støjskær-
me på Stensmosevej. Teknisk Forvaltning 
svarede, at dette lå uden for kommu-
nens økonomiske muligheder. Senere 
er der opnået forbedringer. Arbejdet på 
A.O. Johansens lagerplads indstilles nu 
mellem kl. 22 og 06. Lysmaster får mo-
derne, intelligent belysning, som skulle 
genere beboerne overfor mindre. Støjen 
kunne begrænses på flere måder. Ren-
gøring med mobil støvsuger begyndes 
først efter kl. 07. En måling af støjen er 
foretaget og sidste aktivitet er opførel-
sen af en 5 m høj væg, der sikrer at op-
lagspladsen er så godt som usynlig for 
beboerne langs Stensmosevej. 

Kunne en arbejdsgruppe af beboere 
opnå flere forbedringer? Det spørgsmål 
blev rejst i 2018. Indtil da har grundejer-
foreningens bestyrelse haft forhandlin-
gerne med A.O. Johansens repræsentan-
ter. Ville en gruppe af særligt involverede 
beboere stå stærkere ved en forhandling 
med denne genbo end den grundejer-
forenings bestyrelse, der er valgt af Røde 
Vejrmølle Parks beboere?  

Lokalplanen gav mulighed for at 
udvide huset. Det ses her i Humle-
husene - udefra og indefra.  
(Privatfoto)

Det viste sig, at 0,8 m af et 
køkken kunne tilhøre en  

nabo, og nogle hække stod  
på kommunens grund
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Dette spørgsmål er sat lidt til side, så 
længe Albertslund Kommune ikke har 
vurderet, om A.O. Johansens lagerplads 
overholder planlov og lokalplan. Firma-
ets opsatte hegn ud mod Stensmosevej 
dækkede ikke det ønskede, men de nye 
forslag fra firmaet har med kommunens 
godkendelse og grundejerforeningens 
accept gjort A.O. Johansen til en tålt gen-
bo.

Det sker, at tiden løber fra problemerne. 
Firmaer, der generer, flytter. Det gjaldt 
for firmaet OCEKA, som havde et kafferi-
steri, der sendte en ubehagelig lugt ind 
over Degnehusene og Præstehusene. Nu 
er lugten og firmaet væk.

Væremøllen 

Ønsket om ”noget fælles” kom tit frem i 
Røde Vejrmølle Parks første 40 år. I man-
ge år kunne man bruge en garage i den 
nordlige del af Degnehusene. Først i 2015 
blev ønsket om et egentligt beboerhus 
opfyldt. Det skete, da grundejerforenin-
gen købte en institutionsbygning (Klub 
Albert) ved Tværstien. Her er det sted, 
hvor alle beboerne kan mødes og dyrke 
deres specielle interesser, og deltage i 
det, alle har interesse i. Mange beboere 
deltog i brugergruppens åbent hus ar-
rangement, da arbejdet var slut. 

Det koster noget at have et fælleshus. 
Nogle siger med et smil, at udgifterne 
svarer til en flaske rødvin om måneden 

per husstand og dertil noget arbejds-
kraft en lørdag eller søndag. Da man 
overtog huset i marts 2015 var det ikke 
nok med en enkelt weekend. En mindre 
hær af beboere gik i gang. Der skulle 
fagfolk til vvs, gulve og el-installationer, 
men der var en lang liste over det, be-
boerne selv kunne gøre: nedtagning af 
køkkenelementer og opsætning af nye, 
reparationer, malearbejde ude og inde, 
havearbejde og rengøring. Første offi-
cielle brug af huset skete i august og i 
november 2015 kunne Væremøllens bru-
gergruppe som tak indbyde ca. 70 aktive 
beboere til en festmiddag. Der var noget 
fejre. 

Væremøllens brugergruppe har bestyrel-
sen som øverste myndighed, og det er 
gruppens opgave at opstille låneregler 
og stå for den daglige drift af huset. 
Beboerne kan nu mod betaling leje Væ-
remøllen til fester og lign., og de mange 

I denne garagebygning for enden af Degne-
husene havde gartneren sine redskaber i den 
ene side, og i den anden side var der plads til 
22 personer, når man ville holde ”noget fæl-
les”. Var man flere, måtte der lånes lokale på 
en skole. (Foto: Jesper Krogh)

Væremøllen blev købt til fælleshus i 2015. (J.N. 2019)
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Væremøllens mødesal en aften i december, 
hvor bordet er dækket, for kulturforeningen 
vil servere gløgg og æbleskiver.  
(J.N. 2019)

På væggene i Væremøllen hænger malerier. 
Ikke de samme i årevis, for kunstneren Ole 
Lassen bor i Røde Vejrmølle Park og viser 
med skiftende udstillinger facetter af natur 
og dagens gang. Hans billeder har titler som 
”Færøsk Landskab”, ”Aftenstemning” og ”Byen 
vågner”. (J.N. 2019)

Arbejdsdag ude og inde i Væremøllen.  
(J.N. 2019)

foreninger og klubber i Røde Vejrmølle 
Park har et perfekt sted til deres arran-
gementer – endda helt gratis. Væremøl-
len bruges virkelig meget, og succes 
skulle nødigt være et problem. 

Det er ikke mindst medlemmerne af de 
forskellige foreninger og klubber, som 
står for den løbende vedligeholdelse 
af Væremøllen, og de melder sig til den 
årlige, store vedligeholdelsesdag. Et 
hus, der bruges så meget, trænger til en 
kærlig hånd, og det får det. Man starter 
arbejdet en lørdag morgen og bliver ved, 
indtil man er færdig!

I beboerbladet i maj 2003 blev det tidli-
gere fælles mødested, garagebygningen 
i Degnehusene, måske ved en fejl kaldt 
Vejrmøllen. ”Vi mødes i Vejrmøllen kl. 
10”, stod der. Man kunne i 2015 slå vejr-
møller af glæde over det nye sted. Andre 
beboelser kalder ofte fælleslokaler for 
”væresteder”. I Røde Vejrmølle Park blev 
navnet på fælleshuset både vind, vejr og 
velvære, så navnet er Væremøllen.

Efter en generalforsamlingsbeslutning 
blev der anskaffet to hjertestartere, hvor 
den ene er placeret ved Væremøllen og 
den anden på gavlen af Præstehusene 
77. Et medlem af foreningen tilbød at 
lave gratis forevisning og instruktion i 
brug af hjertestarter og medhørende 
genoplivning ved hjertemassage. Kur-
set var populært og ca. 50 medlemmer 
deltog i de meget lærerige og ”livagtige” 
øvelser. 

Efter en vanskelig begyndelse

De mange problemer med byggeriet i 
1970’erne var efterhånden ikke længere 
hverdagskost, men grundejerforenin-
gen havde fortsat ”sager” at tage sig af. 
En generalforsamling i 1972 sluttede kl. 
02.40. De seneste er mere normale og 
nok også mere fredelige end dengang. 
Vigtige sager blev drøftet, men i 1972 var 
der byggesjusk, som man ikke kender 
på samme måde i dag. Modsætninger 
mellem beboernes syn på udviklingen 
førte i 1981 til, at bestyrelsen gik af. 
Fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer 
var det år med for første gang, og man 
stillede et forslag til budget med ud-
gifter til bl.a. fritidsaktiviteter, som et 
flertal forkastede. I 2016 kom der en 
storm ind i grundejerforeningen, da be-
styrelsen for første gang fik forevist et 
revisionsprotokollat, der viste, at man 
havde udestående fordringer på et stort 
beløb. Der var restancer for kontingent 
til grundejerforeningen, tilgodehavende 
på ComX-lån og beløb henlagt til beta-
ling af skat for bestyrelsen. Foreningens 
autoriserede revisor havde aldrig krævet 
revisionsprotokollaterne underskrevet, 
hvilket desværre betød at kasseren kun-
ne undgå at fremlægge protokollatet for 
bestyrelsen. Uklarhed i regnskabet  

 I 2016 kom der en storm ind 
i grundejerforeningen, da 

bestyrelsen for første gang fik 
forevist et revisionsprotokollat, 

der viste, at man havde udestående 
fordringer på et stort beløb
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kræver oprydning, og det satte besty-
relsen i gang straks efter konstituering i 
2016. Situationen rejste flere spørgsmål. 
Havde bestyrelsen pådraget sig et an-
svar ved ikke at sikre sig alle oplysninger 
og handlet flere år før? Medlemmer af 
en grundejerforenings bestyrelse er be-
boere, som frivilligt vil gøre en indsats, 
så man burde måske tegne en forsikring, 
hvis noget går galt. Heldigvis blev øko-
nomien stabiliseret igen, men det var 
tæt på at gå ud over det frivillige enga-
gement, for hvem turde fremover melde 
sig til arbejdet i bestyrelsen?

Efter en vanskelig begyndelse fik man 
således et år med endnu flere vanske-
ligheder. Der skulle to ekstraordinære 
generalforsamlinger til en i november 
2016 og endnu en i januar 2017, hvor de 
nødvendige endelig ændringer til for-
eningens vedtægter sikrede fremtiden: 

Der blev indført ekstern administration 
med sikre og anerkendte procedurer 
ved anvisning af udbetalinger. En sikker, 
hurtig og ensartet bogføring. Økonomisk 
status med kort varsel. Nem tilgang til 
rapporter for bestyrelsen – og flere af-
taler, så bestyrelsen hele tiden kunne 
følge økonomien i foreningen. Samtidig 
vedtog man en moderne kommunikation 
i grundejerforeningen:

“Der anvendes elektronisk kommunika-
tion i forholdet mellem den enkelte ejer 
og grundejerforeningen, herunder besty-
relsen og administrator. Generalforsam-
linger kan indkaldes ved brug af elektro-
nisk kommunikation ved anvendelse af 
e-mail. Det påhviler det enkelte medlem 
af foreningen at sikre sig, at forenin-
gen kan kommunikere elektronisk med 
medlemmet ved indlevering af gyldig 
e-mailadresse. Medlemmer, der ikke har 
adgang til elektronisk kommunikation, 
kan efter aftale med bestyrelsen få udle-
veret relevante dokumenter og bilag på 
vilkår fastsat af bestyrelsen.”

Haverne

Man kommer hjem, går ud i haven og 
oplever frihed. Lidt jord under neglene 
kan være godt mod stress for mange. 
Haverne er afskærmet, så man ugenert 
kan sætte sig ud uden den store om-
klædning. En have er pryd eller nytte 
eller begge dele. En af dem, der får me-
get ud af sin have, er Elsebeth Bindslev i 
Degnehusene, og hun kan også inspirere 
andre. Hun har opfordret til at bytte 
stauder med naboerne. Disse blom-
strende planter skal alligevel tyndes ud, 
så man kan plante samme plante flere 
steder i sin have, men man kunne også 
tage en god klump med til det årlige 
høstmarked eller medbringe et foto af 
sine stauder. Byt og plant nyt! 

Efter en vanskelig begyndelse 
fik man således et år med endnu 

flere vanskeligheder

Haven er den daglige udsigt til årets 
gang. Forår og sommer opleves, når man 
har plantet nogle spiselige afgrøder, så 
man kan glæde sig til at ”smage på sin 
have”. Elsebeth Bindslev sælger selv sit 
overskud af grøntsager fra sin have, og 
hun har opfordret til en konkurrence om 
havens produkter: agurker, squash, chili, 
græskar, tomater m.m. Der udveksles 
ideer, og der tales om erfaringer. Haver-
ne er et godt samtaleemne i det daglige 
og på høstmarkedet, hvor der også til-
bydes hjælp til børn, der sammen med 
forældrene vil bygge et fuglehus, så der 
kan blive liv i haven året rundt.

I Degnehusene har Elsebeth Bindslev og Ole Mathiesen bl.a. græs og blomster i havens forreste del. 
(J.N. 2019)

I havens bageste del gror grønkål, ærter, 
kartofler, porrer, jordbær m.m. (J.N. 2019) 
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Carportlauget

Et laug har en oldermand som leder. Det 
har man også blandt de beboere, der 
arbejder for bedre forhold for bilerne. 
Oldermand i Carportlauget er i 2019 
Svend Tanke Nielsen. Allerede i 1973 
rejstes spørgsmålet om carporte, og et 
udvalg blev nedsat. Udvalget sendte 
spørgeskema til beboerne for at se på 
interessen. Det viste, at 17 var for og 
52 imod carporte. Ca. 17 % af beboerne 
havde svaret på spørgsmålet, så ud-
valget blev nedlagt og konkluderede i 
beboerbladet: ”Det er ikke carporte, der 
optager sindene mest i Røde Vejrmølle 
Park.” I 1976 blev carporte igen taget op 
til debat. Når man havde forkastet ideen 

på en generalforsamling tidligere, kunne 
det måske skyldes, at generalforsam-
lingen lå i maj, hvor ingen tænkte på is 
på bilruderne og visse startproblemer 
i kulden. Modstanderne syntes, at car-
porte ville gøre pladserne mindre åbne 
og absolut ikke forskønne miljøet. Gene-
ralforsamlingen i 1976 gav ikke et flertal 
for carporte. Nye afstemninger i 1983 og 
1984 giver heller ikke flertal. Først i 1988 
besluttes, at der kan opsættes carporte, 
og en ekstraordinær generalforsamling 
behandlede placeringen. I 2002 var der 
opsat 108 carporte. 

I 2019 har bebyggelsen 128 carporte, 
som brugerne selv har betalt og som 
de har en eksklusiv brugsret til og kan 
sælge inden for aftalte rammer, men 
som principielt ejes af grundejerforenin-
gen, da de er placeret på foreningens 
fællesarealer. Kontingent til lauget gør 
det muligt at udskifte tage og rense 
tagrender m.m. P-pladserne regnes for 
offentlig vej, så færdselslovens parke-
ringsregler gælder også her. En familie 
med campingvogn eller trailer skal finde 
parkering på en depotplads uden for 
Røde Vejrmølle Park, da disse ifølge lo-
kalplanen kun må midlertidigt parkeres 
på foreningens arealer i ét døgn.Carporte i 1991. (Foto: Jytte Nielsen) 

Carportlauget undersøgte flere typer af 
tage, da carportene skulle renoveres, og 
det endte med stålpladetage. Man måtte 
også vurdere, om der skulle tegnes særlig 
brandforsikring, hvilket faktisk endnu 
ikke er afklaret, da mange kan forsikre sig 
via egen forsikring. Forsikringen dækker, 
men den enkelte må selv få det indført i 
policen. Og hvornår kan man få carport 
med oplader til en el-bil? Fremtiden er 
lige begyndt, så forberedelse af lade-
standere kommer på dagsordenen, når 
vejbelysningen bliver fornyet i 2020-21. 

Affald sorteres

Engang smed vi bare affald væk, men så 
spurgte man: Hvor er ”væk”? Det spørgs-
mål førte til sortering af vores affald, så 
papir, plast, metal, glas og pap nu går 
til genbrug, kompostering og andet til 
forbrænding. Beboerbladet informerer 
hver måned om, hvad og hvornår der 
bliver afhentet. Papir og plast, glas og 
metal, mad og restaffald bliver hentet 
fra hver sit affaldsstativ. Engang blev 
det bare sendt bort temmelig usorteret. 

I beboerbladet skildrer man også de 
problemer, der kan være ved affalds-
sorteringen. Man skal vide, at der er 
forskel på småt haveaffald og stort, hvor 

det sidste hentes separat. Det går godt 
med at skaffe affald, og man vil gerne 
af med det så hurtigt som muligt, så det 
er fristende at lægge bunkerne ud på 
fortovet eller på hjørnet af en P-plads. 
Så må andre beboerne gå og kigge på 
det i dagevis, inden det bliver afhentet 
på affaldsdagene. Når bunkerne en-
delig bliver afhentet, ligger der måske 
noget tilbage, fordi beboere ikke har 
fulgt affaldssorteringen.1 Storskrald er 
afhentet, men der ligger malerbøtter, 
byggeaffald, jord og haveaffald i plast-
sække. Tidspunkter er lige så vigtige 
som sorteringen. En kraftig beskæring 
af træer, buske og stauder kan godt ske 
en vinterdag, men lægges bunken ud til 
afhentning, kommer det til at ligge indtil 
foråret, da der ikke hentes haveaffald i 
vintermånederne. Når man opdager, at 
hele bunken ikke bliver afhentet, må af-
faldet ind i haven igen, så beboerne ikke 
skal se på dyngerne i et par måneder. 
Det har vist sig lidt svært at gennemføre 
alle steder. Grundejerforeningens besty-
relse fik derfor engagerede beboere til 
at tage arbejdshandsker på, og udstyret 
med opsamlergrab og affaldssække har 
man fået inspiration og samarbejde 
med Dansk Naturfredningsforening, der 
har en årlig affaldsdag.

En spørgeskemaundersøgelse om af-
faldssorteringen i 2018 giver et billede 
af beboernes tilfredshed med alle de-
taljerne i den nye ordning. Der kom 175 
besvarelser. Der var 106 spørgeskemaer, 
som ikke blev afleveret. Vi er på vej til 
en fælles forståelse for denne sag.  

I beboerbladet skildrer man 
også de problemer, der kan  

være ved affaldssorteringen

I 2019 har bebyggelsen 128 
carporte, som brugerne selv har 

betalt og som de har en eksklusiv 
brugsret til og kan sælge inden for 

aftalte rammer
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Motionisterne i bevægelse

Da de første beboere flyttede ind, havde 
mange, men ikke alle en forventning om 
fællesskab med arrangementer. Det blev 
ikke så ”kollektivt”, som det var typisk 
i 1970’erne, men der udvikledes i løbet 
af årene et foreningsliv, hvor Motioni-
sterne var de første. Røde Vejrmølle-
parkens Motionistklub startede i 1981. 
Ville man i bebyggelsens første år have 
motion med familien, benyttede man 
Trippendalsarealet, hvor Humlehusenes 
plejecenter nu ligger. Børn og voksne 
spillede fodbold søndag formiddag. Så 
blev der interesse for at lave noget mere 
målrettet, og sådan blev Motionisterne 

dannet. Fodboldmotionisterne deltager 
i den turnering, som Albertslund Mo-
tionisters Sammenslutning arrangerer. 
Røde Vejrmølle Parkens veteranhold har 
vundet turneringen 16 gange. De blev 
en enkelt gang inviteret til at spille en 
fodboldkamp inden for Vridsløselilles 
fængselsmur. Man sagde bagefter, at der 
nok ikke blev udekampe med revanche 
for alle deltagere. Holdleder Henrik Sø-
rensen inviterer alle, der vil have fart i 
fodboldstøvlerne, til søndagstræningen 
på banen i Roholmparken. En fodbold-
kamp fløjtes i gang hver søndag kl. 10. 
Når formen skal holdes ved lige om 
vinteren, spilles indendørs fodbold på 
Herstedøster Skole, og fodboldspillerne 

I 1984 vandt holdet fra RVP en fodboldturnering.  
Hugo Pedersen står med ”fidusbamsen”, som var formet som en banan.

Cykelskovtur giver god motion. Her holdes dog en pause ved Ishøj Strand. 

har både samspil og modspil med de 
nærliggende boligområder. 

Motionisterne har også et særtilbud til 
damerne. Det kaldes ”Pigernes motions-
tur”. Hver mandag siden 1997 har man 
bevæget sig rundt i omgivelserne i rask 
tempo. Det var en aftentur, hvor man fik 
lært stisystemet grundigt at kende og 
måske også nåede at få talt om alt det, 
mændene ikke gider høre på. I 2019 dyr-
kes denne motion stadig hver mandag. 
Når pigerne nu starter kl. 14, skyldes 
det nok, at flere er nået ud over den 
erhvervsaktive alder, men motionen går 
ikke på pension.

Selvfølgelig gælder det om at komme 
i bevægelse med fodbold, cykel- og 
løbetur, gymnastik og badminton, men 

Motionisterne træner om søndagen. Der bli-
ver gået til sagen, for en træningskamp skal 
også vindes. (J.N. 2019)
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Motionisterne blev meget mere end mo-
tion til glæde for beboerne, både børn 
og voksne. En formiddag i jubilæumsåret 
2019 mødtes Motionisternes formand 
Dan Raun, foreningens kasserer, Jesper 
Krogh, og sekretær, Ole Lassen, til en 
kop kaffe for at tale om Motionisternes 
aktiviteter siden starten. Det blev til 
mere end én kop kaffe, for Motionister-
ne har virkelig været i bevægelse med 
mange tiltag for fællesskabet i Røde 
Vejrmølle Park. Der er blevet arrangeret 
majfest, sankthansbål, årsfest for motio-
nister i Lunden og grundejerforeningens 
julefest i Herstedøster Forsamlingshus. 
Da man kun havde Lunden og en garage 
ved Degnehusene, var der store for-
beredelser med at rejse telte og bruge 
presenninger, for der kunne kun være 
22 personer i garagen, og Motionister-
nes fester tiltrak betydeligt flere. Derfor 
skrev Motionisternes huspoet således i 
et festskrift i 2006:

Julefesten i Herstedøster Forsamlingshus 
krævede, at der blev brugt et par søndage til 
at klippe pynt. Her ordner Dan Raun og Liv 
Skjørbæk de fine sager.

I 1988 tilbød man familierne en som-
merferie med ophold i nogle feriehuse 
i Provence. Motionister organiserede 
turen for de familier, der ville med. De 
fik trykt en mappe med kørselsvejled-
ning og forslag til ferieoplevelser i det 
sydfranske. Man ville forberede sig godt. 
Året inden denne tur var der dannet en 
vinklub, og nogle gik endda til franskun-
dervisning for at få endnu mere ud af 
turen. 

Fest kan forene, så Motionisterne har be-
nyttet sig af jubilæumsår og fejret 10 år 
og følgende mærkeår. I 1996 startede fe-
sten med en reception i Lunden kl. 9.30. 
Midt på formiddagen var der fodbold, 
hesteskokast, boule m.m. Kl. 18 begyndte 
aftenfesten i aulaen på Teglmoseskolen. 
Efter middagen var der underholdning, 
og man kunne more sig over en revy med 
motionister på en scene. Dagen sluttede 
med dans til levende musik. 

Raun siger: ”Vi ser en ændring i fami-
liemønstret. Man dyrker motion, men 
det aftales mere impulsivt, når familien 

Fester og arrangementer gav overskud, 
og det betød, at Motionisterne anskaffe-
de service til 36 personer samt stole og 
borde, som beboerne kan leje til deres 
familiefester. Beboerne behøver heller 
ikke investere i et rullestillads, når væg-
gene skal males. Det har Motionisterne 
købt, og det stilles til rådighed mod 
en beskeden betaling. Medlemmer af 
klubben får rabatpris, for de betaler jo 
kontingent.

Røde Vejrmølleparkens Motionistklub 
har en fast side i beboerbladet med tid 
og sted for aktiviteterne. Hvordan går 
det i denne klub fra 1981? Formand Dan 

En klub med idealer

Er født til at ha’ egne lokaler

Ikke noget med toilet og staffage

Du er tilfreds med en gammel garage

Motionisterne arrangerede i flere år julefest for beboerne. 
(Foto: Ole Henningsen)

Julefest i 1996 
(Foto: Ole Henningsen)
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an skiverne ligger gummimåtter med 
markering af, hvorfra man kaster. Der er 
endda en særlig afstand til damerne. 
Foreløbig har dartholdet i Væremøllen 
ikke haft damer med, når de mødes hver 
anden mandag kl. 19-22, men man kunne 
jo kontakte Gert Kornum og få en prøve-
aften. 

Dart blev kendt på engelske pubber. I 
Væremøllen er der nu hverken fadøl 

eller tobaksrøg, når motionisterne er i 
gang. Der trænes og spilles med en kaf-
fepause, hvor man kan drøfte spillet og 
sikkert også få en snak om verden i og 
uden for Røde Vejrmølle Park. 

Fiskeklubben

Var det spændende at få noget på kro-
gen eller var det glæden ved at være i 
naturen, som fik nogle beboere i grund-
ejerforeningen til at danne Vejrmøllens 
Fiskeklub? I første omgang var det nok 
Væremøllen, fælleshusets start i 2015, 
som gav muligheder for klubaftener 
med samvær og vejledning i materiel 
og fremstilling af fiskenet, vadestave 
m.m. Har man ikke prøvet at fiske før, 
giver klubben flere tilbud om hjælp til at 
komme godt i gang med at fiske. 

Dartspillerne har hver et kast, som er tre pile. 
Enhver har sine egne pile, der har den vægt, 
man selv har valgt. (J.N. 2019)

Susanne Karstensen og Steen Thystrup prøver 
lykken i Harrasjømåla. (Foto: Ole Rømer, 2017)

I 1996 holdt Motionisterne jubilæumsfest. 
Man fejrede Motionisterne med hattebånd:  
”RVP M. 15 ÅR”. (Foto: Dan Raun)

lige har tid og lyst. En klub har jo aftalte 
tider til træning og kamp. Fitnesscentre 
har åbent det meste af døgnet.” Der er 
dog stadig godt gang i fodboldspil og 
petanque om søndagen, og der spilles 
badminton på en bane på Egelundsko-
len om lørdagen. Der er også rask gå-tur 
i Vestskoven for pigerne om mandagen. 

Motionisterne kan stadig levere noget 
værdifuldt, som individuel træning på 
motionsmaskiner ikke altid har: Fælles-
skab og samvær. Ved 25-års jubilæet i 
2006 gav huspoeten ordet til klubben 
selv i et festskrift: 

En 
aften 
med dart

I en gruppe blandt ”Motionisterne” 
dyrkes dart. Deres kontaktperson, Gert 
Kornum, siger: ”Dart er motion – endda 
hjernegymnastik!” Dartpilene kræver 
præcision, men der skal undervejs 
mellem kastene regnes points og laves 
strategi, som hele tiden ændres, når 
pilene rammer skivens felter. Spilles 
der ”501”, gælder det om præcist at nå 
0 med så få darts (kast) som muligt. Der 
skal lukkes med ”double” eller ”bulls 
eye”. Dartspillerne har siden 2015 haft to 
skiver på væggen i Væremøllen. Tidligere 
kastede man dartpile i garagen ved Deg-
nehusene, men der var ret lavt til loftet. 
Nu er skiverne sat fint op i Væremøllen 
med de rigtige afstande. På gulvet for-

Jeg er mer’ end bold og fjer

Jeg er omdrejningspunktet her

På væggen i Væremøllen hænger to smalle 
skabe. Hver anden uge åbnes skabsdørene 
ind til dartskiverne. Leder af gruppen, Gert 
Kornum, ser til. (J.N. 2019)
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Fiskeklubben tager på ture i små og sto-
re grupper, og enkelte medlemmer har 
en mindre, havgående motorbåd, hvor 
ture kan tilbydes medlemmerne. 

”Vi følger vindretningen, når vi vælger 
vores endagsture”, siger formand Steen 
Thystrup. ”Er vinden i øst, tager vi f.eks. 
til Isefjorden. Er det en dag med vesten-
vind, er kysten omkring Stevns Klint 
et godt sted at gå med sin fiskestang.” 
Klubben har også været på flere ture 
med overnatning i hytter. Det svenske 
Harrasjømåla har tre gange været mål 
for en fiskecamp. 

Når man kommer hjem med fangst på 
sådan en camp, kan man have mange 
hyggelige aftener med lækre fiskemenu-
er. Havørred, laks, kysttorsk og hornfisk 
er nogle af de fisk, som fiskeklubbens 
medlemmer gerne vil have på krogen 
og i nettet. ”Men selv når man kommer 
tomhændet hjem, kan man have haft en 
god tur”, siger fiskeklubbens formand. 

Helle Rømer med turens første regnbueørred i Harrasjømåla. (Foto: Ole Rømer, 2017)

Vi følger vindretningen, når  
vi vælger vores endagstur

Den kulturelle forening

Kan man være kulturel på mange måder, 
passer det på Røde Vejrmølle Parks Kul-
turelle Forening. Foreningens program 
har siden starten i 2012 været fyldt med 
udflugter til kulturelle oplevelser. I 2018 
havde foreningen 10 arrangementer.  
Næsten hver måned har der været noget 
at se frem til: Rundvisning i Skuespil-
huset, besøg på den nyåbnede Davids 
Samling, besøg i Danske Banks lokaler 
ved Holmens Kanal, med guide ved 
Rudolf Tegners Museum i Hellebæk, på 
egen hånd i Andelsbyen Nyvang i Hol-
bæk, med guide igennem Frederiksborg 

Slot og slottets park, kig på arkitekturen 
i Ørestad, van Gogh og Willumsen på 

Solen og kulturforeningens medlemmer stråler ved et besøg på Eremitageslottet.  
(Foto: Kulturforeningen)

Kulturforeningen ser studierne i Nordisk Film 
i Valby. (Foto: Kulturforeningen)
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Arken, besøg på Det Jødiske Museum og 
så julegløgg i Væremøllen. 

Mange ture har en frokost undervejs. 
Nærmest en del af foreningens egen 
kultur: det sociale element. Man be-
taler selv for fortæring og transport, 
men guiden til nogle af turene er efter 
ansøgning betalt af Albertslund Kom-
mune. Skulle foreningens emnevalg 
karakteriseres - ikke kritiseres - kunne 
det nævnes, at julemåneden har mange 
tilbud - lige fra Bachs Juleoratorium til 
julesang med en folkelig skuespiller. 
Røde Vejrmølle Parks Kulturelle Forening 
foretrækker det sidste. Som formand 
Holger Hansen siger: ”Vi er kulturelle, 
men ikke langhårede.”

Spiseklubben

Vi spiser kl. 18.30. Engang var måltidet 
det sociale samlingspunkt. Det er det 
ofte stadig, men nu viser undersøgelser, 
at vi bruger mindre tid på at tilberede 
aftensmaden. Der er meget andet, vi 
skal. Er glæden ved et fælles måltid en 
truet aktivitet? Spiseklubben i Røde 
Vejrmølle Park har et svar. 

Line Aaberg og Eva Gæde spurgte på 
Facebook og i Røde Vejrmølle Parks be-
boerblad, om der var familier, der ville 
være med til at danne en spiseklub. 
De satte nogle rammer for klubben: 
To familier laver på skift aftensmad til 
mellem 10 og 13 husstande, dvs. op til 
45 personer. Der betales 50 kr. for mål-

Spiseklubben er familier, der på skift laver mad til hinanden i Væremøllen.  
(Foto: Kim Matthäi Leland)

tidet. Bliver der overskud, bruges det til 
et fælles arrangement, så der rigtig kan 
blive tale om det, de selv kalder ”tirs-
dagsfesten”. Det viste sig, at børnefami-
lier og pensionister uden børn og andre 
gerne ville spise sammen en gang om 
måneden. En datoplan blev sendt rundt, 
og man valgte, hvornår man selv ville 
stå for arrangementet. Sådan startede 
spiseklubben og fortsatte med succes 
i Væremøllen i 2015. Der blev holdt et 
møde, hvor der blev lyttet til børnenes 
ønsker: Der skulle være en hovedret 
og en dessert. Børnene ønskede ikke 
forretter med skaldyr, men ville hellere 
have en lækkerbisken efter hovedretten. 
Og sådan blev det. 
 

”Spis, hyg og skrid”, siger Line Aaberg. 
Man kommer, voksne og børn i forskel-
lige aldre, og får aftenens menu, hygger 
og snakker, men derefter kan man rejse 
sig og overlade arbejdet til de to famili-
er, der denne gang er aftenens kokke og 
køkkenpersonale. Det er hverdag med 
arbejde næste dag. Sengetid for de yng-
ste og teenagernes andre interesser skal 
der altid tages hensyn til.

 Man kan gå og glæde sig til, at andre 
har bestemt og arbejdet med menuen. 
Det kan blive et møde med beboere, 
som man egentlig aldrig har snakket 
med, og dem, man plejer at snakke med, 
lærer man endnu bedre at kende. Skulle 

der en dag opstå problemer, vil det være 
nemmere at løse dem, når man kender 
hinanden, f.eks. fra spiseklubben. Der er 
mange opskrifter på et godt boligmiljø. 
En opskrift kan være, at familier af og til 
spiser sammen.

Vinklubben 

Medlemmerne af vinklubben er i erfarne 
hænder, for formanden, Hugo Vitved, har 
mere end 20 års erfaring i vinbranchen. 
Han inviterer importører af vin, så man 
ved vinsmagninger i Væremøllen får vi-
den om vintyper og de områder, vinen 
kommer fra. Vinklubben startede i 1987 
som forberedelse til turen til Proven-
ce, hvor familier i Røde Vejrmølle Park 
kom på en 14-dages ferie. I de følgende 
år fik vinklubbens medlemmer tilbud 
om at tilslutte sig nogle vinrejser, som 
Hugo Vitved privat arrangerede, bl.a. til 
Bordeaux og Alsace. Man besøgte flere 
vinslotte, smagte på dråberne i de rette 
omgivelser og kunne følge hele proces-
sen fra druerne på marken til lagring og 
til sidst aftapning til salg.

Supermarkederne har hylder med man-
ge forskellige typer rød- og hvidvin. På 
etiketterne kan der stå beskrivelser af 
vinen. Der bruges ord som ”harmonisk 
vin med god fylde” eller ”elegant, frug-

Spis, hyg og skrid

Vin smager godt, men ord 
smager ikke af noget
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tig, rund, tæt og tør”. Vin smager godt, 
men ord smager ikke af noget. I vinklub-
ben kan man smage på vinen og lære, 
hvad ordene dækker over. Klubben hol-
der 5 temasmagninger om året og slutter 
af med en aften med god mad og vine, 
der egner sig til menuen. I 2019 havde 
medlemmer af klubben herremad og 
vinklubben et samarbejde, så herrerne 
stod for  middagen til vinafslutningen. 
”Vinene nydes med en del ord på vejen, 
men det sociale samvær er lige så vig-
tigt. Rigtig mange af vinklubbens med-
lemmer har været med fra starten,” siger 
Hugo Vitved.

Aquí tenemos clases de español

”Nos vemos cada lunes por la tarde”, 
siger de i studiekredsen. ”Vi mødes hver 
mandag sidst på dagen”, siger en lille 
kreds af beboere, der gerne vil være 
gode til spansk. Det begyndte med, at 

en af beboerne fiskede sammen med 
spansktalende, argentinske venner. 
Hvordan får man lært sig at snakke 
med dem? Man kontakter cand. mag. 
i spansk, Elise Weng, som bor i Røde 
Vejrmølle Park. Kunne hun samle nogen 
til undervisning i spansk? Det viste sig, 
at flere havde deres grunde til at melde 
sig. Man rejser gerne til Spanien, nogle 
har en bolig dernede, andre har fået 
spansktalende medlemmer i familien, og 
andre ønsker at øve sig i dette verdens-
sprog. Var der interesse for at stifte be-
kendtskab med spansk? I 2019 er denne 
gruppe af interesserede på deres tredje 
sæson. De mødes en gang om ugen i 
Væremøllen.

Klubben Herremad

Det slutter med et godt måltid, når en 
gruppe mænd har stået i køkkenet i 
Væremøllen fra sidst på eftermiddagen. 

Her tales spansk. Det er i hvert fald målet i 
studiekredsen under ledelse af Elise Weng. 
(J.N. 2019)

Alle er i gang. Der skal laves broccolisuppe 
med bacon og langtidsstegt svineskank med 
rodfrugtmos. (J.N. 2019) Herreklubbens måltid smager ekstra godt, når man kan spise i det fri. 

Det er tydeligt, at mændene 
signalerer stolthed over, hvad 

der bliver frembragt og serveret. 
Forud er der gået arbejde og god 

mandesnak om mad og meget mere
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Klubben Herremad ”holder møde”. Der 
er fællesskab, stemning og udfordringer. 
D’herrer kan prøve kræfter med råvarer 
og lære teknikker i fremstilling og af-
sluttende arrangement af retterne uden 
indblanding fra dem, der måske synes, 
de kan det hele, nemlig damerne. Sidst-
nævnte bliver inviteret to gange om året. 
Kontaktperson for fællesskabet Her-
remad, Ole Rømer, siger om hustruernes 
besøg: ”Det er tydeligt, at mændene 
signalerer stolthed over, hvad der bliver 
frembragt og serveret. Forud er der gået 
arbejde og god mandesnak om mad og 
meget mere.”

Herremad er ikke kedeligt, når man ser 
på de temaer, som man har haft plan-
lagt: Det danske køkken med et twist / 
På fusionsrejse / Klov og bov / Havens 
frugter / Vi går på vingerne / Røg og grill 
i haven / Suppe – og kun de bedste / 
Familien til middag / Det grønne – helt 
uden kød, hvis det er muligt / Pålæg til 
hverdag og fest / Vi sylter selv / Fermen-
tering – den nye trend.

Der blev indbudt til det først møde i 
januar 2017: ”Er du en mand, bor i Røde 
Vejrmølle Park og har interesse for tradi-
tionel dansk mad, fransk mad, italiensk 
mad, tapas, fusionskøkken, frokostmad, 
japansk mad, anden asiatisk mad, ara-
bisk mad, ny nordisk mad, fisk og skaldyr, 
kød, fugl, vegetarisk, smag og sensorik i 
madlavning og alt muligt andet indenfor 
genren, så mød op til startmødet.” Der 
er stadig mulighed for at være med, hvis 
man kontakter Ole Rømer.

En råkold eftermiddag i februar 2019 
bliver forvandlet, når medlemmer af 
klubben Herremad mødes i Væremøllen. 
I løbet af aftenen laver de god vinter-
mad: broccolisuppe med bacon og grøn 
ost, langtidsstegt svineskank med rod-
frugtmos og appelsinkage med choko-
ladefyldt råcreme. Når der tilføjes godt 
humør og vellykket samarbejde, kan del-
tagerne gå hjem med ny modstandskraft 
til flere grå vinterdage.

KREA-café

Beboere får en idé og tager et initiativ. 
Sådan begyndte flere af de klubber, som 
man har i Røde Vejrmølle Park. Et fæl-
lesskab omkring kreativt håndarbejde 
startede med denne invitation i bebo-
erbladet i november 2015: ”Medbring dit 
broderi, strikketøj, uld og filtenål, garn 
og hæklenål eller andet håndarbejde, så 
laver vi en kop kaffe.”

Man kunne måske tro, at håndarbejde 
bare er som bedstemors strikketøj, men 
krea-aftenerne i Væremøllen udvikler 
håndarbejdet. Har man ikke prøvet at 
filte eller knytte, er det kun et par ek-
sempler på de nye tekniker, man kan 
lære sammen med andre beboere. Su-
sanne Wad er tovholder, så hun lægger 
en datoplan med café-møder i Være-

møllen. Det er en café, så her er ikke 
generalforsamling og bestyrelse. Man 
kommer bare og tager sit håndarbejde 
med. Jo, man kunne lige så godt sidde 
hjemme i sin egen sofa, men caféen gi-
ver socialt samvær og inspiration, måske 
hjælp fra andre. Susanne Wad henter 
selv nye ideer ved at deltage i uld-festi-
valler, som holdes flere steder i landet.

Glæden ved at beskæftige sig med 
håndarbejde kan ikke fremhæves nok i 
en tid, hvor der tales meget om stress. 
Er man i Væremøllen til en krea-aften, 
koncentrerer man sig om hændernes ar-
bejde, snakker med andre om teknik, går 
lidt rundt og kigger de andre over skul-
deren og får lyst til at prøve noget nyt. 
Der er en stemning af arbejde og hygge, 
når der holdes krea-café i Væremøllen.

Fest i Røde Vejrmølle Park

Fester og traditioner har man altid haft. 
Klubber og foreninger har deres egne 
mærkedage, og Motionisterne har sør-
get for fester for alle siden 1981. Også i 
jubilæumsåret 2019 havde de lagt pro-
grammet for Sommerfesten: boder med 
salg af lækkerier, børneloppemarked, 
hoppeborg, underholdning for børn med 
stjerner fra TV2 og en tryllende bugtaler. 
Engang kaldte man festen for Majfest, 
men så var det bedre at vente til juni, 
så vejret kunne være bedre, og dermed 
blev festen omdøbt til Sommerfest. Net-
op d. 15. juni 2019 blev landet ramt af et 
voldsomt og vedvarende regnvejr, så det 
gode program måtte opgives. Minderne 
om tidligere sommerfester skylles ikke 
væk. I 1980’erne kom teatergruppen 

Medbring dit broderi, strikketøj, 
uld og filtenål, garn og hæklenål 

eller andet håndarbejde, så laver 
vi en kop kaffe

Krea-café en aften i Væremøllen. (J.N. 2019)
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Sommerfest i 1980’erne Høstfest og marked i 2018

 (Foto: Ole Rømer)

(Foto: Ole Henningsen) 
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de: At lave en oversigt over de energi-
mæssige problemer, alle husene har, og 
at stille gode forslag til løsninger.

Arbejdet i energigruppen fokuserer på 
at vise prisfordele ved samkøb af ener-
giløsninger og at få opgraderet bydelen, 
så arkitektur og udformning tilgodeses. 
Gruppens arbejde er i 2018 belønnet 
med Albertslund Kommunes ”Grøn Initi-
ativpris”. Borgmester Steen Christiansen 
overrakte prisen til Sommer Raunkjær, 
der takkede på energigruppens vegne: 
”Mange tak for prisen og påskønnelsen. 
Vores arbejde er lige begyndt, og vi kan 
jo ikke fremvise mange resultater endnu, 
men prisen forpligter jo, og vi tager det 
som en flot opmuntring. Forhåbentlig 
kan vi ikke kun komme med forslag til 
”her og nu”- løsninger, men også gode, 

langsigtede løsningsforslag, som både 
kan bevare vore huses kvaliteter i man-
ge år og bidrage til en forsvarlig miljø-
mæssig fremtid.”

Fremtidens hus i Røde Vejrmølle 
Park

Hvor skal sofaen stå, og hvor er der 
en plads til skrivebordet med en god 
arbejdsplads? I et rækkehus fra 1969, 
bygget i beton og rejst i moduler, er det 
50 år senere ikke altid familien selv, der 
bestemmer møblernes placering. Sofaen 
kan ikke stå op af en iskold væg, og skri-
vebordet må ikke stå et sted, hvor det 
trækker langs gulvet. Hvad er svaret på 
disse problemer i jubilæumsåret 2019? 

Turnus med store figurer, udklædning 
og optrådte sammen med børnene på 
en scene. Fra Dyregården ankom heste-
vogne, og der blev mulighed for pony-
ridning. Der blev lavet mad på bål, og 
sild blev røget til salg. Hvert år havde 
nye ideer. Man har haft besøg af politi 
på motorcykel fra den dengang nybyg-
gede politigård og en ambulance fra den 
Falckstation, der lå på hjørnet af Roskil-
devej og Herstedvang. To gange har en 
tryllekunstner, som endte med at kravle 
ind i en stor ballon, sørget for under-
holdningen, ligesom Benny Schumann, 
der optrådte med sit enmandscirkus. 

Det særlige ved det nye initiativ fra 2017, 
høstfesten, er at her kan alle klubber og 
foreninger medvirke med det, som net-
op de er gode til. De sender en repræ-
sentant til det planlæggende møde, hvor 
man fordeler opgaver til festen. Lørdag 
d. 25. august 2018 stillede Væremøllens 
høstgruppe borde og telt op, så festen 
kunne holdes om søndagen. Fiskeklub-
ben kunne tilbyde hjemmerøget sild, 
og klubben Herremad tilbød lækkert 
smørrebrød. Kulturklubben serverede 
kaffe og kage og Motionisterne solgte 
øl og vand. Der var boder med havens 
produkter og vejledning i at lave en fug-
lekasse. En bod viste, hvordan man kan 
have biavl, og der var mulighed for at 
købe hjemmeslynget honning. Hersted-
øster Pigekor virkede så inspirerende, 
at næsten alle kastede sig ud i en kæ-
dedans til ”Marken er mejet”. Sidst på 
eftermiddagen spillede et lokalt band – 
The Classics – rockmusik og numre, som 

mange kendte. I 2019 holdes ikke høst-
fest, for man sparer på kræfterne til en 
god festligholdelse af Røde Vejrmølles 
Parks 50-års jubilæum i november.

Albertslund Kommunes miljøpris 
2018

Flere almene lejeboliger i Albertslund er 
blevet renoveret. Gårdhuse og række-
huse forbedres gennemgribende, så de 
nu står med et nyt, fælles præg. Netop 
dette fælles udseende er ikke en selv-
følge, når vi taler om ejerboliger. Her 
forbedrer man lidt efter lidt. Nogle vin-
duer skiftes ud, et badeværelse fornyes, 
og en ydervæg isoleres, altså ikke det 
hele på en gang. Det handler om øko-
nomi. Ejerboligerne behøver ikke følges 
ad i renovering, men de mange ens 
rækkehuse i Røde 
Vejrmølle Park 
kunne også blive 
en fordel, når der 
skal energireno-
veres. Derfor har 
beboerne dannet 
en energigruppe, 
som har formule-
ret dette formål 
for deres arbej-

Kris og Jesper Simonsen flyttede ind i Degnehusene i 2003. I 2012 fik de totalrenoveret,  
mens familien på fire boede i huset. (Foto: Kristoffer Juel Poulsen)

I 2019 holdes ikke høstfest, for 
man sparer på kræfterne til 

en god festligholdelse af Røde 
Vejrmølles Parks 50-års jubilæum i 

november
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Degnehusene 26 skiller sig ikke ret meget ud fra de andre rækkehuse. Solcelleanlægget er f.eks. 
næsten usynligt nede fra vejen. (Foto: Jesper Simonsen)

Degnehusene 26. (Foto: Jesper Krogh)

Jeg betragter det ikke som en 
udgift, men som en investering

Alle interesserede er altid 
velkomne til at få et kig ind  

i fremtidens hus

Kris og Jesper Simonsens hus, Degne-
husene 26, er et bud på fremtidens hus i 
Røde Vejrmølle Park. I 2012 blev huset to-
talrenoveret: udvendig isolering, nyt tag 
og nye facader, integreret vindue-solcel-
leløsning, indeklima med regulering af 
luftfugtighed. Ingen vækstbetingelse for 
skimmelsvamp, som har kostet så meget 
i Albertslund. Mere lys i værelserne, ter-
mostater med trådløs styring, akustisk 
loft og regnvandsfaskine.

En stor udgift har det været for familien, 
selv om projektet blev støttet som en 
del af Albertslund Kommunes energipo-
litik. Selv siger Jesper Simonsen: ”Jeg be-
tragter det ikke som en udgift, men som 
en investering.” Familien sparer penge 
på el og varme og har fået et hus, der er 
bedre at bo i, og som er steget meget i 
værdi. Luften er rar, og kulden holdes 
ude, men huset holder også varmen ude 
om sommeren. I den meget varme som-
mer i 2018 havde mange åbne vinduer 
med gennemtræk, og nogle måtte finde 
en soveplads i stuen i stedet for 1. sal, 
hvor solen have gjort det hedt at være. 
Hos Simonsen havde man åbne vinduer 
i nattetimerne, så køligheden kom ind, 
og lukkede så vinduerne om dagen, hvor 
det nye udluftningsanlæg sørgede for 
konstant og behagelig temperatur og 
luftfugtighed. Et filter i anlægget kan 
endda sikre et pollenfrit indeklima.

I 1969 skrev sælgerne af Røde Vejrmølle 
Park i brochuren ”En rigtig 12’er”: ”Ingen 
vedligeholdelse i mange år.” Mon disse 
år er gået nu? I hvert fald har der været 
stor interesse for at se Degnehusene 26. 
Projektet er opdelt i moduler, så andre 
kan vælge det, som man kan overskue 
at gå i gang med. Jesper Simonsen be-
mærker, at ikke mindst unge tilflyttere 
har ringet på for at spørge, om de må 
kigge indenfor. Alle interesserede er 
altid velkomne til at få et kig ind i fremti-
dens hus.
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Røde Vejrmølle Park ”under 
middel”?

For 50 år siden lavede Statens Bygge-
forskningsinstitut en undersøgelse af 11 
bebyggelser, der betegnedes som ”TÆT 
LAV – boligform”. Rapporten udkom i 1971, 
og en af de undersøgte bebyggelser var 
Røde Vejrmølle Park, som man gav denne 
vurdering (uddrag):

”Bebyggelsen er placeret i et område, der 
er under forandring fra landbrugsjord til 
bebygget område. Det præger områdets 
kvaliteter, således at det meste er ferskt, 
meget er rodet og fungerer endnu ikke. 
Der er langt til stationen og kreative 
områder, skov og strand. Der er ingen 
indkøbsmuligheder for dagligvarer etc. 
i bebyggelsens nærhed. Mulighed for at 
deltage i kulturelle arrangementer er rin-
ge i bebyggelsens nærhed. 

..Samlet karakteristik: stor, halvlukket be-
byggelse, der ud fra de anvendte kriterier 
placeres i gruppen ”under middel” blandt 
de 11 bebyggelser”. (SBI-Rapport Nr. 76)

I jubilæumsåret 2019 fremtræder be-
byggelsen helt anderledes end for 50 
år siden. Træer og buske giver området 
en anden karakter end dengang. Når 
Statens Byggeforskningsinstitut udtaler, 
at husene er bygget af kedelige mate-
rialer, har dette dog ikke forandret sig 
ret meget. Byggeforskningsinstituttet fik 
ikke ret, når man tvivlede på beboernes 
deltagelse i kulturelle arrangementer. 
Her er ikke en biograf eller et teater i 

kvarteret, men den 50-årige jubilar har 
sin egen kultur med en buket af klubber 
og foreninger, som det kan vises i et ju-
bilæumsskrift.

Et tilbageblik

Kan I huske, dengang …? Det spørgsmål 
gik bordet rundt en lørdag formiddag 
i 2019, da seks beboere var samlet hos 
Jesper Krogh med grundejerforenings-
formand Svend Tanke Nielsen for bor-
denden. Fælles for de seks var, at de 
havde boet en årrække i Røde Vejrmølle 
Park, og nu skulle vi i anledning af be-
boelsens jubilæum bruge et tilbageblik. 
Deltagerne var Mads Karup og Gert Kor-
num, der begge har boet her siden 1971. 
Desuden Helga Dirks, der kom i 1972, 
Hugo Pedersen i 1973, Sanne Krogh i 1976 
og Bodil Pedersen i 1995. ”Kan I huske, 
dengang I købte et rækkehus her?” var 
det første spørgsmål i dette tilbageblik. 
I det følgende refereres svar på spørgs-
målet og derefter deltagernes beskrivel-
ser af de første år i bebyggelsen. 

De store aviser i hovedstaden og provin-
sen bragte en annonce for rækkehusene 
Røde Vejrmølle Park. Det var i 1969-70, 
og man tog til Albertslund fra Odense, 
Gladsaxe, Rødovre, Skovlunde, Lyngby, 
eller hvor den nuværende bolig nu var, 
for at se på de huse, som var færdigbyg-
get. Reaktionen ved at se husene var: 
”Det er grimt” og ”Tænk, at nogen vil bo 
her”. Det blev til en lille gåtur, hvor man 

Ikke store forskelle i det ydre, men indenfor er det et helt andet hus end tidligere. Før havde man 
altid mørke i den ene side af huset. Nu er der vidunderligt lys overalt. (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) 
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Seks beboere mødtes til samtale om  
”dengang” i Røde Vejrmølle Park. (J.N. 2019)

en vinterdag så snavset sne ligge foran 
de rå cementmure. Lysten til at se nær-
mere på disse rækkehuse var ikke stor, 
men når man nu var kommet til Alberts-
lund, så skulle man da se et hus indefra. 
Der var et prøvehus, og der var beboere, 
der var blevet bedt om at åbne huset for 
nye købere, som nu fik en oplevelse ved 
at se rum med dejligt lysindfald og mas-
ser af plads. Det var noget andet end 
den 2-værelses lejlighed, man boede i 
med to små børn. Her kunne det blive 
dejligt at flytte ind, og det gjorde de. Det 
var godt, de valgte at se husene i Røde 
Vejrmølle Park indefra.

Grundejerforeningens formand, Svend Tanke Nielsen, er med til mødet om ”Tilbageblik”.  
(J.N. 2019)

På vej til Albertslund gjorde man sig 
nogle sig tanker om kommunen. Alberts-
lund? Hellere en anden kommune, var et 
synspunkt. Det skulle vise sig, at det, der 
gjaldt for rækkehusene, også viste sig at 
gælde for Albertslund. Udefra var ind-
trykket mindre godt, men når man kom 
indenfor, var det en dejlig kommune at 
bo i. Albertslund kaldte sig en børne-
venlig kommune, og det var ikke falsk 
reklame. En beboer kom fra Odense og 
havde kæmpet for institutionspladser 
til børnene. I Albertslund fik man plads, 
næsten ved indflytningen. Selv trafikken 
var børnesikret med stisystemer over 
broer og gennem tunneller. 

Albertslund havde en voldsom stigning 
i indbyggertallet i de år, Røde Vejrmøl-
le Park blev bygget. Der var planer og 
tanker. De nye beboere ville se sig om, 
og Vestskoven var et af de første ud-
flugtsmål. Det blev ikke en vandring i 

træernes skygge, for det højeste var det 
græs, som var groet op over de træer, 
som blev plantet i 1967 og følgende år. 
Planen med at plante skov var dog reali-
seret, mens andre planer måtte blive på 
papiret. En institution fik navnet Hirsen, 
fordi planen var at bygge flere huse, end 
vi ser i dag i Røde Vejrmølle Park. Hir-
sehusene blev ikke bygget, heller ikke 
Stensmoseskolen og en svømmehal, for 
i 1970’erne kom byggestop, krise og ar-
bejdsløshed, og de 45-årige lån til køb af 
bolig ophørte. 

Planer og gode tanker groede dog. Der 
kom allerede fra starten planer for et 
”trivselshus” for beboerne. Mange år 
senere fik man Væremøllen, som er ram-
men for beboelsens store fællesskab i 
2019. Det lille fællesskab mellem bebo-
erne, naboer og genboer er lige så vig-
tigt. Det kom helt naturligt, at forældre 
med mindreårige børn opholdt sig på 

Svanefamilie går tur i Røde Vejrmølle Park. (Foto: Helga Dirks, 1976)
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de små legepladser og fik en god snak, 
mens de sad ved en sandkasse – sikkert 
bl.a. om praktiske ting, når man lige var 
flyttet ind. Der er regler for, hvordan 
hus, have og plankeværk må se ud. Er 
en beboer ved at sætte et plankeværk 
op i en forkert afstand fra hus eller sti, 
kan man få snakket om det, inden det er 
gjort færdigt og bliver et problem, som 
rejses på en generalforsamling. Det kan 
det lille fællesskab forhindre. Og det ser 
ud til, at det er ved at komme igen med 
grillaftener på den fælles parkerings-
plads.

Minderne fra de første år kan være 
meget forskellige. En beboer husker, at 
der kom svaner ind i haven, dengang 

hækken kun lige var plantet. I det hele 
taget så husene og området lidt ensartet 
ud uden træer og buske, men så havde 
man dog farverne på husene at gå efter. 
Var man kommet over i et kvarter med 
gule husmure i underetagen, var man 
på afveje og måtte søge tilbage til den 
farve, ens eget hus havde, måske rødt. 
Det kunne være en hjælp for børn. En 
beboer husker, at der engang blev rejst 
en radiomast i en have, så man kunne 
dyrke sin interesse. Det blev et eksem-

”Det lille fællesskab” med naboer og genboer. (Foto: Bjarne Christensen, 1973-74)

Sommerfesten 2019 arrangeres 
af Motionisterne. Det kan blive 

sidste gang, hvis de, der har gjort 
det siden 1981, ikke får ny hjælp. 

Mon ikke der kommer nye hjælpere?

pel på noget, grundejerforeningen måtte 
tage op til drøftelse. Det blev afgjort 
af kommunen, som gav tilladelse til, at 
masten kun rejstes, når man skulle bru-
ge den. ”Hele tiden!” kunne svaret være. 
Et problem dengang, nu mindes man det 
med et smil. En vis overbærenhed kom-
mer også frem, hvis nogen har fået sat 
rør til udluftning fra et enderækkehus 
ud til stien. Vanddamp fra en vaskema-
skine blæses kraftigt ud eller måske 
en duft fra forberedelse af aftenens 
måltid. Der er vedtægter, som skal sikre 
et boligområdes egen kultur, men ejen-
domsmæglere burde efter fleres mening 
være forpligtet til at vise købere de ved-
tægter, som også denne bebyggelse har. 
De første købere mindes, at mæglerne 
ofte havde mest travlt med at få dem 
til at købe rækkehuset næsten, før de 
fik tænkt sig om. ”Ring i morgen senest 
kl. 9. Jeg har fire andre købere, jeg også 
skal tale med!” Det huskes som en replik 
fra en mægler.

Ingen af de seks, der nu har boet i Røde 
Vejrmølle Park en stor del af deres liv, 
har lyst til at flytte. Der sker en naturlig 
udskiftning i bebyggelsen, og familier 
med børn flytter ind. Det er et ønske, at 
de nye vil engagere sig både i det lille 
og det store fællesskab. Sommerfesten 

Børn af de allerførste beboere 
er flyttet ind i deres barndoms 

bebyggelse. Og børnene er blevet 
voksne og får børn. Vi kan trygt se 

frem til de næste 50 år

2019 arrangeres af Motionisterne. Det 
kan blive sidste gang, hvis de, der har 
gjort det siden 1981, ikke får ny hjælp. 
Mon ikke der kommer nye hjælpere? 
Med dette håb sluttede denne samtale 
mellem nogle af de første indflyttere i 
Røde Vejrmølle Park. 

De næste 50 år

Jubilæet i 2019 kan fejres med tegn på, 
at der siden 1969 har været et stigende 
ønske om at gøre noget for fællesskabet 
og dyrke fælles interesser blandt be-
boerne. Der passes på boligmiljøet, så 
man kan gå en tur i området og opleve 
resultatet af gartnerens arbejde med 
beskæring og nyplantning. Når nogle 
tænker på at få solceller på taget, kan 
det være meget godt for energien, men 
der er altid en stemme for at bevare 
kvarterets udseende. I 2013 var der valg-
plakater ophængt forskellige steder, så 
de blev taget ned - også med lidt hjælp 
fra en kraftig storm i de dage. Og de næ-
ste 50 år? Vi kan håbe og tro på, at det 
vil blive stadig mere almindeligt at sige 
vores Røde Vejrmølle Park. Børn af de 
allerførste beboere er flyttet ind i deres 
barndoms bebyggelse. Og børnene er 
blevet voksne og får børn. Vi kan trygt se 
frem til de næste 50 år. 
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RVP ÅR FOR ÅR
1969

 � De første indflytninger i Præstehu-
sene. 

 � Første generalforsamling i grundejer-
foreningen d. 11. november. 47 Præ-
stehuse er repræsenteret.

1970

 � 124 huse er beboet ved generalfor-
samlingen i april

 � 2 Præstehuse udlejes til kommunen 
som midlertidig børnehave.

 � Et udvalg i grundejerforeningen fore-
slår, at fire huse i Præstehusene re-
serveres til fælles aktiviteter for alle 
beboere. Det opgives, da det bliver 
for dyrt at finansiere.

 � Den første fastelavnsfest afholdes for 
børn i dagtimerne og for voksne om 
aftenen.

1971

 � Grundejerforeningen tilbageholder 
beboernes tilslutningsafgift til fælle-
santennen, da anlægget fra I/S NO-
NIS ikke er færdiggjort og tegninger 
og beskrivelser ikke foreligger.

1972

 � Syn- og skønsrapport på fællesarea-
ler omkring Præstehusene.

 � Beboeraktion mod byggesjusk, der 
f.eks. betyder, at beskidt vand stiger 
fra badekarret op i brusekabinen, 
når man trækker bundproppen op i 
badekarret

 � Fritidsforvaltningen opstiller fod-
boldmål og sørger for beplantning på 
reservearealet på hjørnet af Trippen-
dalsvej og Herstedøstervej.

 � Fritidsprojekt i Hirsens kælder med 
filmklub m.m.

 � 230 børn deltager i julefest i Hersted-
øster Forsamlingshus.

1973

 � Det første beboerblad udkommer 
med navnet ”Brockhuset”.

 � Vejledende afstemning om carporte 
viste ikke et flertal for ideen. 

 � En beboer ansættes som vicevært/
gårdmand.

 � Retssag anlægges af en enkelt be-
boer mod grundejerforeningen om 

bevilling til indretning og drift af fri-
tidshjems kælder som beboerlokale.

 � Grundejerforeningen anlægger sag 
mod sælger, I/S NONIS, efter syn og 
skønserklæring om mangler og fejl, 
bl.a. termoruder, der duggede.

1974

 � Forslag til en centerlegeplads for 
børn i alle aldre. Plan tegnet af Flem-
ming Gryndahl. 

 � Beboerudflugt: Anemone-tur til Bo-
serup Skov og svampetur til Julebæk 
ved Helsingør.

1975

 � Samarbejdsaftale mellem grundejer-
foreningen og Albertslund Kommune 
om benyttelse af institutionen Hir-
sens kælderlokaler.

 � Viceværtordningen ophører.

 � Centerlegepladsen får sit navn: Lun-
den.

 � Kommunen overtager stamveje og 
stier. Udgift til asfaltering af stier 
deles med kommunen.

 � Afslutning af ombygning af afløb fra 
badekar i Humlehusene og Degnehu-
sene.

1976

 � Et flertal på generalforsamlingen 
forkastede forslag om at bygge et 
fælleshus.

 � De første termoruder udskiftes, men 
630 nye fejl findes.

 � Walter Jensen bliver områdets gart-
ner.

1978 

 � Lokalplan 18.1 giver tilladelse til udvi-
delse af husene med 25 m².

 � Kommunen overtager vedligeholdel-
se af fjernvarmeledninger.

1979

 � Sagen om udskiftning af duggende 
termoruder er efter 5 år endnu ikke 
afsluttet. Man drøfter et kompromis 
med I/S NONIS og en mulighed for 
fællesindkøb.

1980

 � Degnehusene bliver § 40 vej med 
vejbump.

 � Kommunen starter storskraldordning.
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1981 

 � Røde Vejrmølleparkens Motionistklub 
stiftes og arrangerer på grundejerfor-
eningens opfordring den første som-
merfest, der bliver en tradition.

 � Der installeres varmemålere i alle 
huse.

1983

 � Hæfte med ”Råd og vink” udsendes, 
så man får praktiske informationer 
om husene og deres installationer.

 � Forslag om carporte forkastes på ge-
neralforsamlingen.

1984

 � Efter underskriftindsamling bringes 
et ønske om tinglysning af RVP som 
atomfri zone op på generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen vil ikke underskrive, 
da en politisk beslutning ikke kan på-
lægges en forening, hvor alle er tvung-
ne medlemmer, så formanden foreslår i 
stedet at oprette en lokal fredsgruppe.

 � Ekstraordinær generalforsamling om 
dispensationer fra lokalplan: ekstra 
vindue i indgangsfacaden, skorstene 
fra pejse m.m.

 � Ny afstemning om carporte på gene-
ralforsamling giver ikke et flertal.

1985

 � Lokalplan 18.2 vedtaget. Humlehuse-
ne og Præstehusene bliver § 40 veje.

 � Udvidelse af fællesantennen ved-
tages. Ekstra kontingent 200 kr. de 
næste 3 år.

1986

 � Motionisterne arrangerer skitur til 
Østrig.

 � Stadig ikke flertal for carporte, men 
en arbejdsgruppe skal se nærmere 
på muligheder.

1987

 � Vinklub dannes, og en ferietur til 
Provence tilrettelægges.

1988

 � Sommerferie for familier i Provence.

 � Motionisterne starter udlån af bl.a. 
service, borde og stole til 36 personer. 

 � Flertal for carporte på en general-
forsamling. En plan for placeringen 
giver anledning til en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 � Garagen i Degnehusene renoveres til 
møder m.m.

1989

 � Forslag på generalforsamlingen om 
et fælleshus i Lunden, da man ikke 
længere kan bruge Hirsen, der ud-
lejes til Københavns Amt. Forslaget 
blev ikke vedtaget.

1990

 � Fælles indkøb til 27 tagrenoveringer.

 � Første kildesortering iværksættes af 
kommunen.

1992

 � Ansøgning til kommunen om støjvol-
de/-skærme på Stensmosevej. Afvi-
ses senere pga. økonomi.

1993

 � Renovering af Lunden.

 � Privatisering af vejbelysningen.

1994

 � Røde Vejrmølle Parks 25 år fejres 
med en fest i Lunden. 

 � Første røgfri generalforsamling.

1995

 � Lunden renoveres.

 � Fællesindkøb af 73 ruder og 3 oven-
lys.

 � Ny renovering af antenneanlæg ko-
ster 100 kr. pr. år for hvert hus.

1996

 � Lokalplan 18.3. for det frie areal ved 
Humlehusene. Der skal være plejebo-
liger og sundhedshus.

1997

 � RVP laver sin egen Agenda 21 plan.

 � 24 huse får boret større huller til 
ventilation, som et enkelt forsikrings-
selskab kræver. 

1998

 � Antennen er igen hovedtema på ge-
neralforsamling.

1999

 � Arbejdsgruppe om hybridnet.
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2000

 � Beboerne høres med stort spørge-
skema om lokalplansrevision.

2001:

 � Agendacentret bidrager med be-
plantning og plan for vedligeholdelse 
af grønne områder.

2002

 � 212 kommentarer til lokalplanen. 17 
% af beboerne har indsigelser.

2003

 � Ny arbejdsgruppe om hybridnettet.

 � Seneste lokalplan 18.5 træder i kraft.

2004

 � Ny asfaltbelægning på P-pladserne.

 � Fællesindkøb af 23 vinduespartier til 
1. sal.

2005

 � Etablering af fibernet til internet og 
TV vedtages og starter senere til alle 
huse. Man kan betale kontant eller 
optage et lån.

 � De gamle fællesantenner med bokse 
fjernes først senere. 

2006

 � Bredbånd og TV leveres nu fra ComX 
på Herstedvang.

 � Lunden renoveres efter en tre trins 
plan over en 5-årig periode.

 � Påsat brand i garagen. Boder og stole 
m.m. til sommerfesten må kasseres.

2008

 � Julefest i Herstedøster Forsamlings-
hus for sidste gang.

 � Borgermøde om energirenovering.

2009

 � Albertslund Kommune udsender for-
slag til energiforbedring og moderni-
sering.

2010

 � Matrikelgrænser er for nogle parcel-
ler ikke korrekte. Grundejerforenin-
gen henvender sig til kommunen.

 � Diskussion: Er stamvejene kommuna-
le? Kommunen kan ikke finde doku-
mentation i arkiverne.

2011

 � 3. fase af Lundens renovering afslut-
tes.

 � Lokalplan 18.5.1 om energirenovering 
af et hus i RVP

 � Første diskussion om erstatning for 
”Garagen” i Lunden.

2012

 � Røde Vejrmølle Parks Kulturelle For-
ening stiftes.

 � Åbent hus i det energirenoverede 
hus, Degnehusene 26, søndag d. 16. 
september.

 � Stormen Bodil river tagpap af huse 
i Præstehusene og vælter træer ved 
søen.

2013

 � Start på arbejdet med at overtage 
kommunens institution Klub Albert 
ved Tværstien som fælleshus for for-
eningen.

 � Erfaringer med energirenovering 
præsenteres på generalforsamling.

2014

 � Generalforsamlingen vedtager, at 
grundejerforeningen kan indlede 
forhandlinger med kommunen for at 
købe Klub Albert.

 � Præstehusenes vej asfalteres.

 � Støj og svineri i Lunden på grund af 
unges ophold om aftenen/natten.

2015

 � Grundejerforeningen køber Klub Al-
bert, som får navnet Væremøllen.

 � Vejrmøllens Fiskeklub og Krea Café 
dannes.

 � Ny affaldsordning drøftes på ekstra-
ordinær generalforsamling.
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2016

 � ”Affaldsordning 3” gennemføres fra 
oktober.

 � Studiekreds med spansk dannes.

 � Garagen ved Degnehusene rives ned 
af Motionisterne.

 � Gartner Walter Jensen stopper sit 
virke efter 40 år. Arbejdet overtages 
af anlægsgartner Kirkebredegård ved 
gartner Mads, der er boende i Degne-
husene.

 � Ekstraordinær generalforsamling 
vedtager bestyrelsens forslag til 
behandling af regnskabsrod og med-
følgende ændringer i vedtægterne. 
Vedtægtsændringerne må dog gen-
fremsættes, da antal fremmødte ikke 
er tilstrækkelig for denne beslutning.

2017

 � Ekstraordinær generalforsamling 
vedtager ekstern administration for 
at sikre økonomiske procedurer og 
overblik.

 � Klubben Herremad stiftes.

2018

 � Kontrakten med YouSee opsiges, og 
man tilslutter sig Antenneforeningen 
af 1986.

 � Energigruppen i Røde Vejrmølle Park 
modtager Albertslund Kommunes 
”Grøn Initiativpris”.

 � Første fase af fliserenovering sættes 
i gang.

2019

 � Bestyrelsen finder i Lokalhistorisk 
Samling materiale, der beviser, at 
stamvejene er overtaget af kommu-
nen i 1975.

 � Borgermøde om Roholmparkens 
fremtid som nyt seniorbolig-område. 
Grundejerforeningen indsender et 
16 punkters høringssvar til lokalplan 
forslaget 18.7 og støtter de specifikke 
indsigelser, som de berørte beboere 
i Humlehusene præsenterer, både 
skriftligt og ved møder med politike-
re og embedsfolk på kommunen.

 � Grundejerforeningen fejrer 50-året 
for den første generalforsamling med 
åbent hus i Væremøllen den 9. no-
vember.
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