
4.11. Fremgangsmåde ved urafstemning 

Det er vigtigt at undgå tvivl om gennemførelsen af en urafstemning. I det følgende 
beskrives derfor en fremgangsmåde, som er rimeligt silcker. 

A Afstemningstemaet gennemårbejdes, så der kan fonnuleres klare spørgsmål, som kan 
besvares med ja eller nej. Fonnuleringen bør i pri~cippet ske i den forsamling\ som 
beslutter urafstemningen. I praksis overdrages opgaven til et udvalg, som bør 

· sammensættes ligeligt· af tilhængere og m?dstandere. af det pågældende afstem
ningstema. 

B. Der nedsættes et stemmeudvalg på mindst 3 personer, som er ani;varlige for 
gennemførelsen af urafstemningen i alle dens faser, fra afstemningstemaet ligger klar 
. til stemmerne er talt op. 

C. Der· udarbejdes stemmesedler i nøjagtig det åntal, der skal til, for· at der kan 
udleveres 2 til hver husstand.' Stemmesedlerne må låves, så de ikke kan eftergøres 
uden at det opdages. Eksempelvis kan de kopieres, og herefter forsynes med et 
særligt stempel i farve: Stemplet skal anbringes ensartet på stemmesedlerne. 

D. Der laves en særlig returkuvert til stemmesedler, nøjagtig 1 pr. husstand. 
Kuverterne skal være ens og· med påskrift "Urafstemning om .. " eller lignende. 

'E. ·oer fremstilles en instruktion til beboerne om afstemningsmåde, tidsfrist og 
aflevering af stemmesedler. F ølgend~ bør huskes: 

- . der må intet skrives på. sten,.mesedlen udover det/de nødvend.ige "kryds" 
- der må intet skrives på kuverten til stemmesedler. slet ikke afsender! · 

- stemmesedler må kun afleveres i den særlige returkuvert, og !GJn husstandens egne -
højst- 2 stemmesedler . 

. F: Instru½:tion og 2 stemmesedler, lægges i den særlige returkuvert, der ikke lukkes, . 
· . sammen med evt. infon11åtionsmateriale. Man kan flotte sig og bruge en ny kuvert til 

det hele. Mindst 2 personer (voksne) runddeler sammen materialet til samtlige 
husstande. · 

G. Der bør ·være flere muligheder for at aflevere stemmesedler for .beboerne: 

. Personligt: Man møder op.meØ sine stemmesedler i lukket rehlrkuvert, krydses af på 
beboerlisten, og kuverten lægges uåbnet i stemmeurnen. Der bør vælges afleverings
tidsrum; som er rimeligt tilgængelig~. Eventuelt må der stilles krav om legitimation. 

Sendes/postes: På ejendomskontoret, i nævnslokalet eller lignende. Den særlige 
stemmekuvert med stemmesedl_er, stadig uden afsender eller anden påskrift, lægges i en 
ny kuvert, som forsynes med navn og adresse på afsenderen. Diss~ kuverter opbevares 
uåbnet til stemmeoptællingen påbegyndes, men krydses af på b~boerlisten. 

H .. Når afstemningsfristen er overskredet, samles stemmeudvalget. Man åbner først de 
sendte kuv~rter og lægger·stemmekuverter i stemmeurnen til de øvrige, men stadig i 

. uåbnet stand. Herefter tømmes stemmeurnen, og optællingen gennemføres. 

I. Stemmeudvalget afgør suverænt, om afleverede stemmesedler er gyldige. 
Stemmesedler med andet end krydser eller med tvetydig afkrydsning bør erklæres . 

., · ugyldige. · · 



Forslag til: 
HUSDYRREGLEMENT FOR GALGEBAKKEN 

Galgebakken bør være et boligområde, hvor alle mennesker - med alle deres 
forskelligheder - er velkomne til at bo på den måde, de ønsker. 
Husdyrhold - dvs. alle mindre husdyr som hunde, katte, høns, ænder, kaniner 
og bur- og akvariedyr - er tilladt. 
Ved alle former for husdyrhold gælder, at der skal tages hensyn til dyrenes og de 
omkringboendes behov, men også, at alle må udvise venlig tolerance. 
Husdyrreglementets bestemmelser skal tilgodese dyrenes leveforhold, den enkelte 
beboer samt Galgebakken som bebyggelse. 

1. Det er tilladt at have mindre husdyr i Galgebakken i henhold til gældende regler 
i politivedtægten for Albertslund samt i Hundeloven. 
Det er tilladt at have op til 2 husdyr - hunde/katte - i hovedlejemål (A3, A4, AS, B4, 
B5, C2, C3, C4). 
Det er tilladt at have op til to indekatte i alle lejemål, dvs. også i fremlejemål og 
supplementsrum (Al, A2, Bl, D-huse). 

I særlige tilfælde kan der søges dispensation fra reglen om maximum antal 
husdyr. En sådan ansøgning skal vurderes af Husdyrudvalget. 

2. Hunde og katte skal senest en måned efter anskaffelsen/indflytningen registreres hos 
Nævnet/Husdyrudvalget. 
Ved registreringen skal fremvises gyldig vaccinationsattest mod hunde- og 
kattesygdomme. 
Ved registreringen af hunde skal tillige fremvises gyldig lovpligtig 
hundeansvarsforsikring. 
Alle dyr vil ved registreringen modtage et nummerskilt, som skal bæres i halsbåndet. 
Hvis skiltet bortkommer, er det ejerens ansvar at erstatte det (hos Husdyrudvalget). 
Registreringen koster 100.- kr. pr. dyr. Beløbet indgår til hjælp til anskaffelse af 
posestativer, skraldespande og skiltning. 

3. Hunde skal altid føres i snor indenfor Galgebakkens område, men Galgebakken må 
ikke bruges til egentlig luftning af hunde. Eventuelle efterladenskaber (=hundelorte) 
skal straks fjernes. 

4. Udegående katte over 1 år skal være øremærkede og neutraliserede (hankatte 
kastrerede eller steriliserede, hunkatte steriliserede eller på P-piller). 
Katteejere skal have et kattetoilet både i boligen og på lejemålets udeareal. 

5. Andre husdyr som f.eks. høns, ænder, kaniner o.lign. skal færdes i indhegnede 
områder. Hvis indhegningen ønskes placeret på et fællesareal (f.eks. en P-plads), 
skal der søges tilladelse på et beboermøde via Nævnet. 
Se iøvrigt afsnittet om Udearealer i Husordenreglementet. 



REGLERNES OVERHOLDELSE 
Kun skriftlige klager over brud på Husdyrreglementet vil kunne tages op til behandling 
af Husdyrudvalget eller V A. 
Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan VA inddrage tilladelsen til at have husdyr. 
Husdyret skal derefter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som 
misligeholdelse af lejekontrakten og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til 
lejelovens regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 
Husdyrreglementet er gældende fra 1. juli 2000. 

OVERGANGSORDNING 
Alle eksisterende husdyr i Galgebakken kan beholdes. For disse dyr gælder reglen om 
maximum antal ikke. 
De skal dog registreres efter bestemmelserne i pkt. 2 ved reglernes ikrafttrædelse. 

Forslaget stillet af Ulla Hvidberg, Sanne Messel, Birthe Y. Nielsen. 

Kommentarer fra forslagsstillerne: 

Ad. pkt. 1: Begrundelsen for ikke at tillade hunde og udekatte i fremlejemål og 
supplementsrum er et ønske om at mindske sliddet på de små boliger samt et hensyn 

til dyrene og især til kattes behov for eget territorium 

Ad. pkt. 1, sidste afsnit:: Der eksisterer endnu ikke noget Husdyrudvalg og heller ikke 
nogle retningslinjer, et udvalg kan vurdere en dispensationsansøgning efter. Vi mener, 
der bør være en mulighed for at søge dispensation, selv om vi er overbeviste om, at den 
kun sjældent vil blive brugt. 

Situationen kunne f.eks. være, at man har 2 hunde - den ene får hvalpe og man vil gerne 
beholde en af dem. Eller at man har 2 katte og pludselig "arver" sin mors hund. Og så 
er der selvfølgelig Ulla Hvidbergs specielle hobby med beagle-avl. Altså situationer, som 
det er svært at lave regler om, men som man efter vores mening godt kan lave 
særaftaler eller overgangstilladelser på. 

Det senere nedsatte Husdyrudvalg må, evt. sammen med Husordenudvalget eller 
Nævnet, udarbejde nogle retningslinjer til vurdering af dispensationsansøgninger. 

Men selv i tilfælde af dispensation må max.grænsen kun overskrides med et husdyr. 

Ad. pkt. 2: Vi mener, en årlig registrering er et unødvendigt stort arbejde, så en 
registrering samt nummerskiltning må være godt nok. 

Det er noget nyt med en "afgift" ved registreringen, men posestativer og piktogrammer 
vil være gode nye indsatser i forbindelse med ikrafttrædelse af nye regler. 

Ad. pkt. 3: Det er det mindste krav, vi som hundeejere kan stille til os selv! 

Ad. pkt. 4: Dette er et forsøg på at begrænse problemerne med de mange katte. 

Vi vil desuden indlede et samarbejde med Kattens Værn om indfangning af katte uden 
hjem. 

Et kommende Husdyrudvalg skal være med til at forebygge problemer og sørge for 
støtte og veiledning på hele husdyrområdet. 



OPI Forslag til: 

HUSDYRREGLEMENT FOR GALGEBAKKEN 

Forslag i beboermødematerialet: Indkomne ændringsforslag: 

Galgebakken bør være et boligområde, hvor 
alle mennesker - med alle deres 
forskelligheder - er velkomne til at bo på den 
måde, de ønsker. 

Husdyrhold - dvs. alle mindre husdyr som 
hunde, katte, høns, ænder, kaniner 

og bur- og akvariedyr - er tilladt. 

Ved alle former for husdyrhold gælder, at der 
skal tages hensyn til dyrenes og de 
omkringboendes behov, men også, at alle må 
udvise venlig tolerance . 
Husdyrreglementets bestemmelser skal 
tilgodese dyrenes leveforhold, den enkelte 
beboer samt Galgebakken som bebyggelse. 

1. Det er tilladt at have mindre husdyr i 
Galgebakken i henhold til gældende regler i 
politivedtægten for Albertslund samt i 
Hundeloven 

Urafstemningsmateriale om Husdyrregler 

Beboermøde d. 7. marts 2000- side I (af 4 sider) 



Forslag i beboermødematerialet: Indkomne ændringsforslag: 

Det er tilladt at have op til 2 husdyr - Ændringsforslag nr. lA (stillet af Niels Kel/er): 
hunde/katte - i hovedlejemål (A3, A4, AS, B4, Det er tilladt at have eet husdyr - hund/kat - i 
BS, C2, C3, C4). hovedlejemål (A3, A4, AS, B4, BS, C2, C3, 
Det er tilladt at have op til to indekatte i alle C4). 
lejemål, dvs. også i fremlejemål og 
supplementsrum (Al, A2, Bl , D-huse) .. 

Ændringsforslag nr. lB (stillet af Niels Kel/er): 

b) Det er ikke tilladt at holde husdyr i 
fremlejemål og supplementsrum (Al, A2, 
Bl, D-huse). 

Ændringsforslag nr. 2A (stillet af Biba 
Schwoon og Anita Sørensen): 

1. Det er tilladt at holde op til 2 husdyr i 
hovedlejemål (A3, A4, AS, B4, BS, C2, 
C3, C4) og op til to indekatte i 
fremlejemål og supplementsrum (Al, A2, 
Bl, D-huse), såfremt dyrene holdes i en 
sundhedsmæssig forsvarlig stand, og de 
ikke er til gene eller fare for de øvrige 
beboere. 

Ændringsforslag nr. 2B (stillet af Biba 
Schwoon og Anita Sørensen): 

2. Det er ikke tilladt at holde hund i 
fremlejemål og supplementsrum (Al, A2, 
Bl, D-huse). Dette af hensyn til såvel 
hunden som sliddet på boligen. 

Ændringsforslag nr. 2C (stillet qf Biba 
Schwoon og Anita Sørensen): 

3. Det er ikke tilladt at holde ude-kat i 
fremlejemål og supplementsrum (Al, A2, 
Bl, D-huse). 

Dette af hensyn til kattenes mulighed for 
at have eget territorium. 

I særlige tilfælde kan der søges dispensation Ændringsforslag nr. 3A (stillet qf Biba 
fra reglen om maximum antal husdyr. En sådan Schwoon og Anita Sørensen); 
ansøgning skal vurderes af Husdyrudvalget. Dette punkt udgår. 

Ændringsforslag nr. 3B (stillet qf Biba 
Schwoon og Anita Sørensen): Der tilføjes: 

Husdyrudvalget forelægger retningslinjer 
herfor til godkendelse i Nævnet. 

Urafstemningsmateriale om Husdyrregler 

Beboermøde d. 7. marts 2000- side 2 (af 4 sider) 



Forslag i beboermødematerialet: Indkomne ændringsforslag: 

2. Hunde og katte skal senest en måned efter 
anskaffelsen/indflytningen registreres hos 
Nævnet/Husdyrudvalget. 

Ved registreringen skal fremvises gyldig Ændringsforslag nr. 4 (stillet af Sofie Madsen): 
vaccinationsattest mod hunde- og Dette punkt udgår. 
kattesygdomme. 

Ved registreringen af hunde skal tillige 
fremvises gyldig lovpligtig 
hundeansvarsforsikring. 

Alle dyr vil ved registreringen modtage et Ændringsforslag nr. 5 (stillet qf Sofie Madsen): 
nummerskilt, som skal bæres i halsbåndet. Ved registreringen udleveres en skriftlig 
Hvis skiltet bortkommer, er det ejerens ansvar husdyrtilladelse for hund/kat. Denne skal 
at erstatte det (hos Husdyrudvalget). opbevares af ejeren. 

Registreringen koster 100.- kr. pr. dyr. Beløbet 
indgår til hjælp til anskaffelse af posestativer, 
skraldespande og skiltning. 

3. Hunde skal altid føres i snor indenfor 
Galgebakkens område, men Galgebakken må 
ikke bruges til egentlig luftning af hunde. 

Eventuelle efterladenskaber (=hundelorte) skal 
straks :fjernes. 

4. Udegående katte over 1 år skal være 
øremærkede og neutraliserede (hankatte 
kastrerede eller steriliserede, hunkatte 
steriliserede eller på P-piller). 

Katteejere skal have et kattetoilet både i 
boligen og på lejemålets udeareal. 

5. Andre husdyr som feks. høns, ænder, 
kaniner o.lign. skal færdes i indhegnede 
områder. Hvis indhegningen ønskes placeret på 
et fællesareal (feks. en P-plads), skal der søges 
tilladelse på et beboermøde via Nævnet. 

Se iøvrigt afsnittet om Udearealer i 
Husordenreglementet. 

Urafstemningsmateriale om Husdyrregler 

Beboermøde d. 7. marts 2000- side 3 (af 4 sider) 



Forslag i beboermødematerialet: Indkomne ændringsforslag: 

REGLERNES OVERHOLDELSE 

Kun skriftlige klager over brud på 
Husdyrreglementet vil kunne tages op til 
behandling af Husdyrudvalget eller V A. 

Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan V A 
inddrage tilladelsen til at have husdyr. 

Husdyret skal derefter straks fjernes fra 
bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som 
misligeholdelse af lejekontrakten og lejemålet 
vil i så fald kunne ophæves i henhold til 
lejelovens regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 

Husdyrreglementet er gældende fra 1. juli 
2000. 

OVERGANGSORDNING 

Alle eksisterende husdyr i Galgebakken kan 
beholdes. For disse dyr gælder reglen om 
maximum antal ikke. 

De skal dog registreres efter bestemmelserne i 
pkt. 2 ved reglernes ikrafttrædelse. 

Urafstemningsmateriale om Husdyrregler 

Beboermød~ d. 7. marts 2000 - side 4 (af 4 sider) 



Ændringsforslag til 
forslag til 

HUSDYRREGLEMENT FOR GALGEBAKKEN 

Pkt. 1 i det fremsatte forslag foreslås erstattet af: 

Pkt. 1 Det er tilladt at holde op til 2 husdyr i 
hovedlejemål (A3, A4, AS, B4, BS, C2, C3, C4) og op 
til to indekatte i fremlejemål og supplementsrum 
(Al, A2, Bl, D-huse), såfremt dyrene holdes i en 
sundhedsmæssig forsvarlig stand, og de ikke er til 
gene eller fare for de øvrige beboere. 

Pkt. 2 Det er ikke tilladt at holde hund i fremlejemål og 
supplementsrum (Al, A2, Bl, D-huse). Dette af 
hensyn til såvel hunden som sliddet på boligen. 

Pkt. 3 Det er ikke tilladt at holde ude-kat i fremlejemål 
og supplementsrum (Al, A2, Bl, D-huse). Dette af 
hensyn til kattenes mulighed for at have eget 
territorium. 

OBS 

Alternativt 
ændrings
forslag: 

Forslaget om mulighed for at søge dispensation fra 
reglen om maximum antal husdyrr vurderet af 
Husdyrudvalget -
medtages ikke i dette ændringsforslag. 

Begrundelse: 
Hovedformålet med at ændre det eksisterende husdyr
reglement på Galgebakken er at regulere og ned
bringe antallet af husdyr. Derfor mener vi, at der 
ikke i reglerne skal være indbygget mulighed for at 
søge dispensation. 

Evt. helt særlige individuelle forhold vil altid -
som alle andre spørgsmål, der har betydning for det 
at bo på Galgebakken - kunne rejses over for Næv
net. 

Skulle forslaget om mulighed for at søge dispen
sation blive vedtaget, foreslår vi, at de retnings
linier for behandling og eventuel godkendelse af 
ansøgninger, som udarbejdes af et kommende husdyr
udvalg, skal forelægges Nævnet og godkendes af 
dette. 

Biba Schwoon og Anita Sørensen 
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En af de ting, som vi i følge Galge
bakfens agendaplan skal prøve at få 
gjort noget ved, er vores affaldsord
ning. I følge budgettet for år 2000 er 
der afsat 1, 7 mill. kr. til renovation. 
Sandsynligvis bliver beløbet større, 
fordi det nu ser ud til, at renovati
onstaksterne stiger mere end forud
sat. Så alene af hensyn til huslejen er 
der god grund til at gøre noget. 

Det er hensigten, at få indkaldt til et 
beboermøde i foråret om renovation, 
hvor vi skal have diskuteret proble-

:_i-~erne og løsningsmulighederne 
·.. igennem, og få truffet nogle princip

beslutninger om, hvad vi skal arbej
de videre med. 

Vi håber på, at der forud for dette 
beboermøde kan komme gang i en 
debat i Galgebakke Posten og andre 
steder, med forslag, ideer og ønsker 
til, hvad der kan gøres. For at debat-

ten kan munde ud i nogle konkrete 
forslag til forbedringer, må vi have 
et overblik over, hvordan de nuvæ
rende affaldsordninger er skruet 
sammen: Hvilke affaldsordninger, 
ser det ud til, at være gode grunde til 
at ændre? Og hvilke ordninger er så 
gode, at de ikke bør ændres, men 
måske tvært imod bruges som for
billede? 

Affaldsgruppen, som er en del af 
Galgebakkens agendagruppe, har 
efterhånden brugt en del tid på, at 
stykke en oversigt sammen, som 
start på debatten. Den bringer vi på 
de efterfølgende sider. Vi håber, at 
kunne vendetilbage ide følgende 
numre af Galgebakke Posten, med 
nogle mere præcise og fremadrettede 
ideer, og meget meget gerne på 
grundlag af reaktioner fra læserne 
enten til os eller direkte til Galge
bakkeposten. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
Hi 



Oversigt over Galgebakkens affaldsord-
ning( er). 

Oversigten er lavet ud fra Galgebakkens renovationsreg
ning fra 1998 inklusiv bilag, Albertslund Kommunes 
regulativ for husholdningsaffald, samt vores kendskab til 
Galgebakkens affaldsordninger. Endvidere har vi :fået 
hjælp af Anne-Mette Lysemose fra kommunens miljøfor
valtning til besvarelse af en række spørgsmål. 

IG 

A. Containerordningen, dvs. især de store contai
nerne på genbrugspladsen: 
Containerordningen er ved at blive ændret. 
Som det er nu, bliver der betalt efter antal tømninger uanset 
om containerne er fyldte eller ej. Den nye ordning indebærer, 
at containerne bliver forsynet med en mikrochip, således at 
containeren kan identificeres af bilen som henter containeren. 
Bilen kører containeren til VEGA eller andet steds, hvor ind
holdet bliver vejet inden tømning. Prisen for den leverede 
vægtmængde affald (inklusiv miljø-afgifter) kan herefter blive 
opkrævet direkte i boligområdet, som leverer affaldet. 

Ideen med den nye ordning er, at den i højere grad skal moti
vere til at minimere affaldsmængderne, f.eks. ved at sortere 
mere omhyggeligt til genbrug. Affald leveret til genbrug er 
nemlig generelt billigere at komme af med end brændbart af
fald og især lossepladsaffald, fordi der ikke er miljøafgifter på 
genbrugsmaterialer. Miljøafgifter er der til gengæld på affald, 
som ikke kan genbruges, og som derfor må leveres til for
brænding og losseplads, og miljøafgifterne er med god grund 
både store og stigende. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
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B. Dagrenove11c;1ons-ordningen, dvs. affaldssækkene ved 
de enkelte boliger: 

Den nye containerordning kommer ikke til at gælde for dagrenovations
ordningen på Galgebakken, fordi sækkene bliver hentet af skralde
mænd, som kører rundt med en renovationsbil. Bilens indhold bliver 
ganske vist vejet (og bonnet) ved tømning på VEGA, men denne vægt
afhængige udgift kan ikke føres direkte på regningen til de enkelte bo
lig;områder, fordi bilen på sin rute kører på tværs af boligområder. I ste
det betales en fast takst pr. 'renovationsenhed'. En renovationsenhed sva-

. rer tilnærmelsesvis til antal husstande. På GB regnes der med 585 enhe
der. For GB betales endvidere et afstandstillæg pr. enhed pga. vores van-

'""" skelige adgangsveje, når sækkene skal hentes. · 

. 
Je, 

C. Terminalpunkts-ordningen, dvs. indsamlingen af D
husenes skraldesække 

Andre boligområder har en såkaldt Galgebakkens dagrenovations
terminalpunkts-ordning, som går ud ordning for D-husene er dog en så-

- ipå, at områdets dagrenovation sam- dan lokal terminalpunkts-ordning: 
· 1es i containere i bebyggelsen, inden Skraldesækkene, som står i D
den afhentes af en vognmand. Af- husstrædernes fællesskurene, bliver 
faldssækkene bliver indsamlet in- indsamles af ejendomsfunktionærer
temt af ejendomsfunktioneærer eller ne, og opsamlet i containerne til 
evt. et firma hyret specielt til ind- brændbart affald på genbrugsplad
samlingen. Med en terminal- sen, som i fremtiden bliver chipset 
punktsordning vil en en vægtafhæn- og afregnet vægtafhængigt. 
gig betaling kunne realiseres uden 
problemer. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 17 



D. Pap/papir og glas/flasker: 

Boligområder, hvor der er et særligt 
affaldsstativ til glas og papir betaler 
for at få dette tømt, (så.dan er det 
f.eks. i Damgårdsbyggenerne). Gal
gebakken har en anden 'hjemmela
vet' ordning for pap/papir og 
glas/flasker: Her fylder beboerne 
selv plastkasserne til papir/pap og 
glas/flasker, som står i skralderum
mene. Når kasserne er fyldte bringer 
beboerne selv kasserne hen til mini
containere, som står rundt omkring. 
Denne ordning er et resultat af den 
store affaldsdebat, som vi havde for 
ca. 10 år siden, og ordningen har 
formodentlig medført, at vi har spa
ret betydelige beløb til renovations
udgifter sammenlignet med en nor
mal henteordning for glas/flasker og 
pap/papir. 

Imidlertid bliver pap og papir sam
menblandet med denne ordning, 
(ligesom det i øvrigt også er tilfæl
det mange andre steder, hvor man 
har andre ordninger). Sammenblan
dingen giver et genbrugsmateriale af 
lav kvalitet, og gør det alt i alt dyrere 
for Galgebakken at komme af med 
pap og papiraffald. Hvis vi kan finde 
en smart måde til at indsamle pap og 
papir og evt. også forskellige papir
typer, så materialerne bliver holdt 
adskilt, vil det kunne nedbringe af
faldsudgifterne og mindske miljø
belastningen. 

Der er et lignende problem med vo-
res ordning for glas/flasker (ligesom 
for mange aJ!dre boligområder og 
andre ordninger, hvor der bmges 
mini-containere): Flaskerne bliver 
knust og sammenblandet med glas
skår når de smides i minicontainerne, 
eller når disse tømmes (altså mini
containerne, ikke flaskerne). Derfor-, 
bliver flaskerne i minicontainerne 0 
ikke genbrugt som hele flasker, men 
kun som skår til fremstilling af 
glasmasse, og det kun, hvis fla
ske/glasskårblandingen ikke er for
urenet af andre ting som keramik, 
elpærer osv. 

Men på Galgebakken har vi også en 
anden ordning for bortskaffelse af 
flasker: Genbrugsgruppen i gennem 
et par år indsamlet og sorteret hele 
flasker i pallerammer, som står på 
genbrugspladsen. Denne ordning 
giver et overskud ved salg af flasker, 
som indgår i genbrugsgruppens akti
viteter, og den giver en besparelse på 
tømning af minicontainerne og bort
skaffelse af flaske/gladsskår
mængderne, som mindsker renovati
onsudgi:fterne for Galgebakken. 
Ordningen funger godt, fordi der 
heldigvis er en hel del beboere, som 
gider at bringe flasker op til gen
brugspladsen. 
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E. Stol'!i.~-- ald, dvs. affald og genbrugsting som 
ikke proppes i skraldesækken: 

Storskrald indsamles i nogle boligområder ved, at man stiller 
det frem til afhentning et antal gange i løbet af året, hvilket 
typisk sker i parcelhusområder uden fælles faciliteter. Der ud 
over kan borgerne køre storskrald med egen bil til den kom
munale containerplads på Gadagervej. Men sådan gør vi ikke 
på Galgebakken. På GB afleveres storskrald og genbrugsting 
naturligvis på genbrugspladsen. Det er både det nemmeste, 
det billigste og det eneste fornuftige. Langt det meste bringer 
beboerne selv op på genbrugspladsen, og selv store læs bliver 
afleveret uden de store problemer, og uden jammer og klage. 
Ting som er for store og for tunge kan dog afhentes af ejen
domsfunktionærerne. 

Genbrugsgruppen sikrer, sammen med ejendomsfunktioneæ
rer, at affald og genbrugsting sorteres så korrekt som muligt. 
Alene dette mindsker Galgebakkens affaldsudgifter betragte
ligt. Mange beboere sørger endvidere for inden de forlader 
genbrugspladsen, at ting og materialer som de kan genbruge 
ikke kasseres, men bringes med hjem. Lidt ligesom indtagelse 
af god vin, finder brugen af genbrugseffekterne ofte først sted 
efter en passende tids lagring der hjemme. Genbruget, inklu
siv lagringen, mindsker yderligere Galgebakkens affaldsud
gifter, og det mindsker vel også den mængde nye ting og sa
ger, som anskaffes, og som før eller siden bliver til affald .. 

~ 
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F: Haveaffald og jord på 'kompost'-pladserne 
Haveaffald i form afblade, grene, buske, træer, stød og rødder, samtjord, 
grus og sten og 'diverse' henkastes og samles på de såkaldte kompostpladser 
på parkeringspladserne. Affaldet leveres både fra private haver, stræder og 
fællesområder, og det bliver med mellemrum afhentet af en lastbil med grab, 
som kører affaldet videre til et komposteringsanlæg, hvor det så vidt muligt 
komposteres. ' · 

Men hvor meget af affaldet fra pladserne kan komposteres ? Og hvad sker 
der med det, som ikke kan komposteres? Anne Mette fra kommunens miljø
forvaltning oplyste, at det generelt er et problem, hvis haveaffald er meget 
blandet med jord, grus, sten og 'diverse' ikke komposterbart. I så fald bliver 
affaldet ikke komposteret og ikke genanvendt, men skal modtages som los- -, 
sepladsaffald, og det er efterhånden meget dyrt. 

'· I 
i~ . 
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G: Hjemmekom0 .,.;ering. 
Kommunen ønsker, at borgerne 
komposterer så meget som muligt 
hjemme hos dem selv, både haveaf
fald og grønt køkkenaffald _Derfor 
kan hver husstand få et tilskud på 
300 kr. til anskaffelse af en kom
postbeholder, enten en af kommu
nens modeller, eller en model efter 
eget valg. 

Tidligere blev der på Galgebakken 
.;~ anskaffet en firkantet mindre kom

postbeholdermodel, som blev uddelt 
gratis til interesserede beboere, men i 
de senere år er der i intet gjort for at 
fremme hjemmekompostering. Alli
gevel har en hel del beboere en 
kompostbeholder stående, og der er 
vist oven i købet også en hel del af 
dem, som faktisk bruger kompostbe
holderen, både til grønt køkkenaffald 
og til haveaffald. 

Hermed kan affaldsmængderne til 
forbrænding mindskes, fordi det 
organiske materiale efter komposte
ring bliver tilført jorden i haverne, i 
stedet for at indgå i samfundets af-

·- faldsstrømme og bidrage til de mil
jøproblemer, som affaldsstrømmene 
medfører. Da både affaldsstrømmene 
og miljøproblemerne er rigeligt store 
i forvejen, bør hjemmekompostering 
alene af den grund fremmes. 

Dertil kommer, at hjemmekomposte
ring af grønt køkkenaffald, kan 
mindske vægtmængden af en hus-

stands dagrenovation betragteligt. En 
lettere skraldesæk giver en lavere 
renovationsudgift, forndsat at ord
ningen for dagrenovation er skruet 
sådan sammen, at afregningen er 
vægtafhængig. Og det er den som 
nævnt ikke på Galgebakken - endnu. 

I fomold til aflevering af haveaffald 
på parkeringspladserne, har hjem
mekompostering den fordel, at vi 
sparer udgifterne til bortskaffelsen, 
altså opsamling med grab, lastbil
transport, sortering og kompostering 
af det komposterbare på et modtage
anlæg. En meget stor del af det ha
veaffald, som smides på parkerings
pladserne kan sagtens hjemmekom
posteres: Spåner, halm og gødning 
fra kaniner og marsvin, blade, græ
satldip, grønne planter, kviste og 
slyngplanter, det sidste efter et par 
klip med en velfungerende hække
saks. Faktisk kan kompostering af 
udelukkende grønt køkkenaffald 
give problemer pga. for megen fug
tighed og for lidt ilt. Disse problemer 
kan løses ved at blande med grovere 
haveaffald. 

Hvad synes I ?????? 
Med V enlig hilsen 

Galgebakkens affalsgrnppe: 
Sten Hansen, Sønder 5-JA, 

43 64 65 08. 
Vibeke Hansen, Vester 9-2A, 

43 6444 OL 
Uffe Witt, Torv 5-6A, 43 64 50 35. 
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Notater ud fra bånd til beboermødet pkt. 6 og 7 7. marts 2000 

a) Debat og afstemning om forslaget samt ændringsforslag: 
Fremlæggelse af hovedforslaget: 
Sanne fremlagde kort hovedforsaget. Resultatet af opfordring fra sidste BM om at udvalget satte sig 
sammen med Ulla igen for at nyt forslag. Splittet lidt op igen. Uenige men ikke hader. Så kort som 
muligt. End med enkelte punkter, hvor vi er uenige. 
Meget få deltagere håber på god diskussion. Gerne nye forslag på mødet her. 
Ulla: Har slugt mange kameler i fht. Hvad hun egentlig står for at skabe forståelse og dygtigere til at lære 
gir man lidt får man lidt 
Anita: 
Fremlæggelse af ændringsforslag fra Biba og Anita: 
Anita: Har fastholdt det oprindelige. Forslag ikke lavet ændringer. End med at udvalget er blevet delt i to. 
Da nævnet ønskede eet forslag til ur. 3-2, 3 bliver hovedforslag. 
Ændringer går primært på, at man må have en begrænsning husdyr/lejemål. Første omgang udekatte. Så 
når man har en kat også et uldeareal til toilet. Det andet ordentlige betinger for dyrene, stor nik lejlighed. 
Vi kan sikre pds. som beboere derfor5 ikke hunde i små lejemål. Fastholder vi med vores 
ændringsforslag. 

Niels: to ændringsforslag til hovedforslaget: 
kun et husdyr pr. lejlighed. Mener at katte er meget stort problem ikke så meget hunde styr på. 
Problemet i GB er katte - vader i kattelorte. Også aht. Katten minimum 50 m2. Ingen sidelejemål 
eller B-huse har det. Dvs. ikke husdyr i små lejemål. Også pga. vedligeholdelsesregninger ved 
flytning bliver betalt af os beboere 

Ulla: forståelsesspørgsmål: Hvorfor også begrænsninger for hunde. Måske katteproblemer. Hunde er drejer 
sig om lorteproblemer 
Uffe : Grunden til ikke problemer men katte. Kattetoiletter på udearealer bliver brugt af naboens, kan ikke 
opdrage katte til at blive inde. Synes ikke man skal gøre forskel på store og små. 
Sofie: Er vi disk af pkt. 1. 
Sit eget forslag indledende: Enig i at folk må have mindst et par i deres beboelse. Slid .. 
Eget ændringsforslag pkt. 2: Meget billigere, mere rimeligt. 
Helge: Synes forslaget om at folk i små lejligheder ikke må have hund er forkasteligt. Hund trøst for ældre 
mennesker. Hvad dyr ødelægger er fraflytternes ansvar. 
Anita: C-hus er ikke lille lejlighed ifølge forlaget fra udvalget. Supplementboligerne er de små 
Lone: registrering 100 kr. både hund og kat? Ja, pr. dyr 

Debat af forslaget og øvrige ændringsforslag 
Dir. Læser indledningen op. Ingen ændringsforslag. 
Pkt. 1 - læser op. Åge: politivedtægt for Gl. politikreds ikke alt. 

Det er tilladt antal/boligtype. 
Ændringsforslag NK 1 husdyr hund eller kat i samme lejemål. 
Dir: debat: 
Nina: Ked af at gøre forskel på folk, der bør et forslag om to dyr uanset boligtype. Fremsætter dette på 
mødet. 
Helge: Forslag om at f.eks. Ældre også kunne søge om tilladelse til lille hund evt. et vist mål, størrelse. 
Dir: afklaring: Kan der bo ældre mennesker i supplementboliger D-huse" Ole B: Der bor ældre mennesker i 
D-huse. 
Sonja: Der bor ældre mennesker i D-huse, bør også have hund og kat, og unge må også kan have behov -
hvorfor skal de udelukkes for muligheden. 
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Dir: Stillet endnu et ændringsforslag: Det er tilladt at have op til indekatte i alle lejemål - også fremleje og 
sup.rum- ændringsforslag Niels Ikke tillad i fremleje og supplementsrum. 
Uffe : Problem at definere en indekat - hvor mange gange skal den løbe væk før det er en udekat - når man 
bor ved jorden ikke 5. sal. 
Ulla: Kender flere som har indekatte - kan gøres uden problemer med opdragelse - katten ønsker ikke at 
komme ud, hvis den ikke er vandt til det. 
Helges ændringsforslag: Oplæses af dirigent Personer i D-huse kan ansøge om mindre hus eller kat 

Biba, Anitas ændringsforslag: Dirigenten oplæser .. første del ens men tilføjelse: såfremt dyrene holdes i en 
sundhedsmæssig forsvarlig stand og ikke til fare dvs. pen præcisering. 

Biba: Der er en forskel fordi der i hovedforslaget også er tilladelse til to indekatte i hovedlejemålet. Dvs. 2+2 
katte. Det ønsker vi ikke altså maks 2 i alt. 
Dir: Også ændringsforslag til hundehold fra Biba/ Anita. Ikke tilladt med hund i supplementsrum og 
fremlejemål. 
Anita: Vores 1, 2 og 3 er et samlet ændringsforslag til pkt. i hovedforslaget, de hænger sammen som en 
samlet enhed. 
Dir. Konkluderer: Går samlet ind i stedet for 1 i det oprindelige. 
Sanne: Vi siger jo sådan set det samme: at der ikke må holdes hund i de små lejemål (D-huse og Al og A2 
og Bl. 

På spørgsmål præcisere dir, at der kun sendes et samlet forslag ud fra BM som alternativ til gældende. 

Dir oplæser: I særlige tilfælde dispensation. Ændringsforslag fra Biba og Anita, at dette udgår, og hvis det 
ikke udgår, så retningslinier for dispensation fremlægges i Nævne elle husdyrudvalget, hvis det bliver 
nedsat. 

Jytte: Faldet af i svinget. Bliver det samlet på et tidspunkt? 
Dir samler op når der afstemmes. 

Anita vedr. dispensation. Personlig holdn89ing kan ikke tillade 58 m2 4 husdyr, og ingen til 30 m2 stor 
lejlighed. Hvis antal begrænses aht. Lejlighedens størrelse og området, så nytter det ikke hvis man alligevel 
kan fa dispensation. 
Ulla: Jeg mener i bud og grund at man må have dyr i alle størrelser lejligheder. Boligens størrelse er ikke det 
afgørende, men hvordan man passer sit dyr. En eller flere er kun et spørgsmål for den som bor i boligen deler 
med husdyret. 
Biba: En af grundene til reglerne, at der er mange dyr på GB, og det rager os. Mange mennesker snakker til 
dagligt om gener af de mange dyr. Forslaget er et forsøg på at nå frem til en begrænsning. Folk der har dyr 
må beholde dem uanset hvor mange. Drejer sig om fremtidige anskaffelser. Udvalget har set på hvilke 
lejemål er mest belastet ved flytninger, endvidere dyrenes behov. Pres på den frie jord, og lige meget om det 
er den rigtige kat der bruger toilettet, vil kattetoiletter give mere fri plads. 
Nina: Katte laver territorier, så det hjælper ikke hvis man laver toilet i sin egen have - spørgsmål om dyrenes 
styrke. 

Mht. dispensation. Har det noget at gøre med unger? Eller regnes de ikke for noget. 
Ulla: Hvalpe hører ind under moderen indtil de er 4 måneder, så de har forladt boligen senest her ifølge 
hundeloven. 

Dir. Oplæser: Pkt. registrering" 
Hunde/katetesygdomme 
Modtage nr. skilt. 
Registrering koster 100 kr./dyr 
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Ændringsforslag fra Sofie: Dir afklarer: Sofies forslag erstatter hele pkt. "?? Sofie enig. Dir. Konkluderer. At 
fremvisning af vaccinationsattest udgår som følge af Sofies forslag, og ikke noget skilt og ikke 
registreringsafgift på I 00 kr. Mangler i oversigten, skal tilføjes. 
Sofie: Fremlægger sit ændringsforslag. Hvorfor forslag ud: 

Her er ikke ret mange, har agiteret for at folk skal komme, men de siger at de gør som de plejer, det er 
noget pjank med reglerne. Sidebemærkning også til vaccination 
Vaccination vaccineret efter hvad ejeren synes er godt for hunden. Har lige være fremme i medierne, 
at årlig vaccination ikke er godt for hunden. (Ulla der står ikke noget om en gang om året i forslaget) 
Sofie: Nej , men der står v. skal være gyldig, hvad er gyldig? Er en 15 år gammel v. gyldig? 
Ifølge egen sygeforsikring skal hunden være v. inden for 2 år - synes selv der er rimeligt, men andre 
mener ikke at især gamle hunde har godt af så hyppig v. Det må ligesom andet være op til ejerens 
ansvar. 
100 kr. og skilt: Synes det er for 'opfindsomt', hunde skal have skilte i forvejen med navn og adresse, 
og helt ude i skoven med 100 kr. for skilte og poser - hunde udefra kan komme og bruge dem, alle 
andre steder gratis med posestandere. Vil man ikke det, så køber man bare selv. Hundelort udefra kan 
komme fra hunde udefra. 

Ulla: Vedr. v. attest Man kan ikke få sin hund med lovlig hundeansvarsforsikring, hvis den ikke også har 
gyldig vaccinationsattest, og da hundeansvarsforsikring er lovpligtig, så bliver man jo nødt til, at have 
gyldig v. attest i hvert fald på det tidspunkt, hvor man får registreret dyret på GB. Mener at v ..... . 
(båndskift) .. gyldig indtil hundens 10. år. kattesygdomme mest almindelig katteaids, kan man ikke 
vaccinere imod, især på ude og vilde katte - gerne til bugs med, så det gir sig selv. 100 kr. strække en arm 
ud. Posestativer det samme. 
Brita: Bemærkning omkring katte skal bære halsbånd med skilt. Stort problem fordi kattene smider 
skiltet, eller halsbånd bliver for stramt, kan kvæle katten. Hvis katten tit mister halsbåndet bliver det dyrt 
og svært at overholde. 
Sofie: Synes selv at hunde skal vaccineres. Ved ikke af, at man skal have hund for at få en 
ansvarsforsikring. Men vil ikke have at andre skal bestemme hvor maget hvor tit. Ok med v. attest 
tilladelse. OK at sætte stativer op, men urimeligt at hundeejerne skal betale, vi betaler til så meget andet 
vi ikke bruger f.eks. biler og campingvogne på P-pladser. Bliver ked af at bo her. 
Åge: Synes også 100 kr. forker (har ikke selv hund/kat) for vi betaler ikke for alt muligt andet. 
Anita: Anbefale at man ikke skal betale. Dels lille beløn i fht. Udgifter til poser osv. - enten dyr eller også 
ikke. Ikke grund til særlige skraldespande, når man bor så tæt kan bruge sin egen skraldespand. 
Sonja: Kattetoiletter: Helt enig med indendørs kattetoilet, men udendørs kan det ikke lade sig gøre -
katten vil ikke bruge det. Man kan ikke kontrollere det når katten går ude. Indekatte mod kattens natur. 
Dir. Præciserer: Reglerne træder i kraft fra 1. juli 2000. 
Lone: 100 kr./dyr håbløst forslag. Hvis man skal så må det også gælde ænder og høns. Der er 
skraldespande nok. 
Biba: Galgebakken ikke restriktiv i fht. Andre. Vi er de sidste med regler om maks to husdyr. 

( Dir: slut på debatten om pkt. 2 i hovedforslag. Fortsætter med oplæsning pkt. 3: 
Helge: Man bør kunne lufte langs med voldene. 
Dianna: Hvordan kommer man hundelorte til livs - håndhæver - bor på et hjørne hvor mange hunde 
skider. Har selv tre hunde, og samler op, træt af klager 
Dir.: Husdyrreglement bruger man, hvis man har noget at klage over. Så kan OB bruge reglerne. (Dvs. 
ikke håndhæve med m indre klager) 
Sofie: Selvfølgelig skal hundene føres i snor, også nødvendigt pga. glasskår. 
Ulla: Hundelorte og voldene: Børnene leger på voldene, og egne hunde spiser lort - så vil ønske at alle 
samlede op. 
Jytte: Forståelsesspørgsmål: Forskel på lufte og gå tur? 
Dir forsætter oplæsning: Kattetoiletter. 
Mumme: Drejer sig om at sprede problemet. Kan anbefale model fra sandkassemodel fra BR. 
Dir. Fortsætter: Hønsegårde p-pladser 
Åge: Urimeligt når man skal søge om campingvogne og trailere. 
Ole: Trafik 
Dir. Fortsætter: Kun skriftlige regler ... Slut. 
Dir. Spørgsmål: Hvorfor gælder reglerne ikke blot fra dagen hvor de bliver vedtaget. 
Ulla: Muligt at alle får kendskab til reglerne. Regnede med længere tid til afstemning. 1/7 for at sikre på 
at nå det. Niels: Administrative problemer bl.a. at der skal laves lille Edb-program til brug for 
registreringen. 
Pause - Dir tager stilling til hvordan de ekstra indkomne forslag skal behandles. 

3 



Afstemning. 
Den 1. side ikke ændringsforslag (Gl. politikreds redaktionel ændring) 
Ændringsforslag vedr. antal. Ninas forslag: Dir. Læser op. Dvs. det gælder alle, mest vidtgående, hvis 
vedtaget så fælder alle andre forslag vedr. antal både hovedforslag og ændringsforslag. Derefter rækkefølgen 
af øvrige. 
Oplæser Helges .. Hvis Nielses forslag ikke bliver vedtaget, så ... 
Ansøge: Dir.: kan ansøge betyder må have. Helge forstår det snævert som mulighed- køres ind under disp. 
reglen. 
Sofie: Private lejemål. Anita: Hvis privat fremlejemål, så sådan at hovedlejemålet som helhed har en 
tilladelse, hvad private gør kan vi ikke blande os i. 
Dir.: Dette bør afklares/afgøres senere, men nok rigtigt at vi ikke kan blande os i private lejemål. 

Ninas fo~slag læses op: . 1" 
Afstemnmg. f,,j\\l'li,IJ ·~ 
Dir sammenfatter: 30 for og 17 imod. Det betyder at Nwls forslag går ind i urafstemningsmaterialet at det er 
tilladt for alle lejemål at have op til 2 hunde eller katte dvs. erstatter l 'eren og ændringsforslag fra Niels, og 
ændringsforslag fra Biba, Anita og Helges, og det erstatter også dispensationsforslaget. 

Pkt. 2: Sofies. Dir. Foreslår afstemning rubrik for rubrik. 
1 ikke ændringsforslag 
2 Vaccination. Sofie foreslår at punktet udgår. Dem der er for skal markere nu: 
14 for og 24 imod. Dvs. det oprindelige bliver stående. 

Rubrik 4, side 3, Sofies ændringsforslag. Dem der er for stemme nu: 
27 for og 11 imod. Forslaget vedtaget. 

Det sidste på siden rubrik 5, at afgift 100 kr./dyr udgår. Hvem for: 
Enstemmigt vedtaget at det udgår. 

Ikke flere ændringsforslag. Dir sætter det samlede forslag inkl. vedtagne ændringsforslag: 
For: Imod: nogle stykker. Vedtaget med overvældende flertal. 

b) Valg af stemmeudvalg: 
I nævnet forslag til fremgangsmåden for urafstemningen var det forslået, at beboermødet skulle nedsætte et 
stemmeudvalg, hvoraf en af burde være nævnsmed/em. 
Claus Mumme Mortensen blev forslået som nævnsmedlem til udvalget sammen med Sofie Madsen og Ivan 
?? . 
Alle tre blev valgt til stemmeudvalget. 
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7) Agendagruppens diskussionsoplæg. 

Uffe indleder med at fremlægge. 
Diskoplæg ikke træffes beslutning nu, men gerne vide hvad vi skal gå videre med. 
Læser op og kommenterer. 
Bl.a. pengebesparelsesmulighederne ikke så store, miljøet nok det væsentligste. 
Hjemmekompost: slag på tasken 15% - hvis f.eks. 50% kunne vi spare noget. 
Skraldesække bekvemt, men måske spare og plads i skurene. Evt. som i Hyldespjældet. 
Anbefaler ikke ejendomsfunktionærer fordi ifølge V As grønne regnskab dyrere i de afdelinger, hvor 
ejendomsfunktionærer indsamler. 
Kan spare måske 300 kr.lår-hvis vi gider gå lidt længere en mulighed. 
Aflevere flasker på genbrugsgården tjene penge på afsætning. 
Papir bedre sortering, billige at komme af med. 
Store kompostpladser: Måske på GB, hvis slippe for arbejdsmiljøproblemer og brugbar kompost. 
Helge: Pensionister som ikke selv kan klare det. Når containerne er fyldt op ved højtider, smidt ved siden af. 
Anita: Magelig anlagt, vil gerne gøre meget for miljøet, men småbesparelser ikke vigtige. F.eks. sparer man 
små plastposer ved at have det i skuret. Problemer med katte og hunde, hvis man skulle have poser stående 
fremme til senere at smide i containere. Vi betaler os fra at fa livet gjort nemmere, så med mindre der 
virkelig er miljømæssige fordele, bør vi ikke ændre den nuværende indsamling af skraldesække. 
Sofie: Tvivler på om man gider gå ned for enden af strædet, af samme grund som Anita. Langt til 
kompostpladsen, hvor jeg bor, så derfor er der nogen som smider grønt affald på P-pladsen lige i nærheden. 
Problem ser ikke godt ud, når P-pladserne flyder med hvidkål og porer. Jeg har sagt det på kontoret, 
( .. båndskift- resten mangler) 
(beboer ?? ) Jeg kan sagtens nøjes med 14-dagstømning, men mine naboer kan ikke tvært imod, låner 
plads i min pose. 
Men måske arbejde med mere med pap-papir sortering i stedet for at bygge skure og lignende som gir større 
afstand. 
Sten: 14-dagstømning kommentar. Der er frivillig ordning med 14-dagstømning i gang i Kommunen. Får re. 
Ved tilmelding red. På 4-500 kr. om året, så der noget at spare hvis vi kunne fa lavet tilsvarende ordning. 
Biba: Vigtigt til referatet. Diskussionen er blevet pålagt nævnet, og har været et ønske for GB i lang tid. Går 
ordningen igennem, og se om der er mulighed for at gøre det billigere. Disk. Skal give retningslinier. Har i 
A-gruppen disk. Om hvor langt folk gider gå med affald- enighed om ikke den store interesse. En ting 
enighed om sikkert hvilken som helst ordningen vil altid tage hensyn til dem der ikke kan klare ordningen 
f.eks. Gå-problemer, så må vi finde løsning på det uanset hvilket ordning. Men generelt er vores ordning 
meget god. OB har undersøgt at arbejdsmiljø ikke er problem lige nu, og også klart at vi ikke spare ret meget 
- penge ikke den helt store motivation. Til gengæld gerne arbejde med det andet, og disk har været god. 
Vibeke: Tror ikke der er interesse med ordning med affaldsøer eller containere for enden af strædet. Men 
måske eks. Pap-papir sortering. Også 14-dagstømning en god ide. Har aldring haft skralde sæk gennem tre 
år. Vegetar, bruger kompost masser af plads. Arbejde videre med 14-dagstømning, ikke pga. egen 
besparelse. Det andet er kompostering. Lov til kun at fa tømt hver 14. dag - sparer noget i det samlede 
regnskab. 
Dir. Opsummerer: Ikke store tilslutning for affaldsøer, men meget interesseret i 14-dagstømning, og udbrede 

hjemmekompostering og finere sortering af pap og papir. 

Ikke noget til evt. 

5 
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Referat fra ekstraordinært beboermøde 
tirsdag den 7. marts 2000. 

Beboennødet var indkaldt for at tage stilling til forslaget til husdyrreglement, som efterfølgende 
skulle sendes ud til urafstemning. Endvidere havde agendagruppenfremstillet et debatoplæg 
Galgebakkens affaldsordning. Der blev uddelt 48 stemmesedler. Det svarer til, at ca. 3,5 % af 
de mødeberettigede husstande var repræsenteret. 

1) Valg af dirigent: 
Vinie Hansen, medlem af V A's bestyrelse,, 
blev valgt til dirigent, og Lisbeth 
Rosenberg blev valgt til meddirigent. 

2) Valg af referent: 
Sten Hansen, nævnssekretær, blev valgt til 

· ··1 referent. 
.1) Valg af stemmeudvalg: 

Claus 'Mumme' Mortensen og Jytte 
Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg. 

4) Godkendelse af dagsorden: 
Det udsendte forslag til dagsorden blev 
godkendt. 

5) Godkendelse af referat fra 
ekstraordinæ11 beboermøde: 
den 23. november 1999: 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

6) Behandling af forslag til husdyrregler til urafstemning: 

a) Godkendelse af proceduren: 
I det udsendte materiale til beboermødet 
havde nævnet fremlagt et fars/ag ti I proce
duren for behandlingen husdyrforslagene 
på beboennødet og til fremgangsmåden ved 
urafstemningen. Forslaget indebar bl.a. at 
urafstemningen blev afholdt umiddelbart 
efter beboermødet i perioden 17. til 21. 
marts. 

Sanne Messell spurgte, om det kunne nås at 
få referatet fra det aktuelle beboermøde delt 
ud sammen med urafstemningsmaterialet. 
Dirigenten anbefalede, at der i stedet blev 
udsendt en kort sammenfatning af · 

) 
baggrunden for det udsendte forslag · 

. sammen med en vejledning til afstemninge-
n, fordi referaterne fra beboermøderne ofte 
bliver ret omfangsrige. 

b) Debat og afstemning om forslaget 
samt ændringsforslag: 
Det udsendte materiale til beboennødet 
indeholdt et hovedforslag, som var forfattet 
af Birthe Y. Nielsen, Sanne Messell (med
lemmer af husreglementsudvalget) og Ulla 
Hvidberg. To andre medlemmer af udval
get, Biba Schwoon og Anita Sørensen, 
havde lavet nogle ændringsforslag til 
hoved/ ars/aget, som også var med i det 

udsendte materiale. Endvidere indeholdt 
materialet en opfordring fra nævnet til, at 
beboere som havde yderligere ændrings/ ar
s/ag afleverede disse på nævnskontoret 
inden beboennødet. To beboere, Niels 
Kel/er og Sofie Madsen havde fulgt denne 
opfordring. Disse skriftlige forslag var der
efter blevet samlet og opstillet punkt for 
punkt på en overhead til brug for behand
lingen af emnet på beboennødet. Under 
mødet blev der inddraget yderlige 
ændringsforslag fra deltagerne. 

Fremlæggelse af forslagene: 
Sanne fremlagde kort hovedforslaget: Det 
fremlagte forslag er et resultat af sidste 
beboermødes opfordring til udvalget og 
Ulla om at prøve en gang til, at lave et fæl
les materiale. Med det nye forslag er det 
forsøgt, at lave reglementet så kort som 
muligt. Gruppen har været indbyrdes 
uenige i nogle enkelte punkter, og det er 
baggrunden for, at Anita og Biba har lavet 
nogle ændringsforslag, men diskussionerne 
og samarbejde er forløbet godt. 

Anita sagde om hendes og Bibas 'mindre
tals' ændringsforslag, at dette svarer til det 
første fremlagte forslag. Hovedsigtet er at 
begrænse antallet af husdyr, i særdeleshed 
udekatte, samt at katteejerne skal sørge for 
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steder, som udekattene kan bruge til toilet
ter. Dernæst drejer det sig om, at boligerne 
skal være rummelige nok til, at dyrene kan 
have ordentlige levebetingelser. Derfor 
kunne de i hovedforslaget hverken støtte, at 
man kan have indekatte i de små boliger, 
eller man kan søge dispensation for 
begrænsningerne i antal husdyr pr. bolig. 

Niels havde med sit forslag to ændringer 
til hovedforslaget: At der kun må være et 
husdyr pr. lejlighed(= hovedlejemal), og at 
der slet ikke må være husdyr i supplements
lejligheder og D-huse. Antallet af dyr må 
begrænses fordi der især er for mange katte 
(og i særdeleshed kattelorte). Forbudet mod 
dyr i små boliger sker af hensyn til, at 
dyrene skal have ordentlig plads, og fordi 
der er store udgifter til vedligeholdelse i 
forbindelse med de hyppige flytninger i D
huse og supplementsboliger. 

Sofies ændringsforslag drejede sig om 
kravene i forbindelse med registreringen: 
Vaccination bør være op til ejerens og 
dyrlæges vurdering, og der er forskellige 
holdninger til, hvor tit det er tilrådeligt at 
vaccinere dyrene. Endvidere er det uklart, 
hvad 'gyldig vaccinationsattest' indebærer 
ifølge forslaget - Skal vaccinationen være 
sket inden for 1, 2 eller 10 år? Endvidere 
mente Sofie, at ekstra hundeskilte og regi
streringsafgiften på I 00 kr. til dækning af 
udgifter til husdyr var urimelig: Alle hunde 
har i forvejen skilte med navn og adresse, 
så det er overflødigt at indføre et ekstra 
Galgebakkeskilt sammen med registre
ringen. Posestativer vil også blive brugt af; 
hundeluftere udefra, som går igennem · 
Galgebakken. På Galgebakken betaler vi i 
fællesskab til meget andet, som ikke alle 
har gavn af, feks. parkeringspladser til biler 
og campingvogne, så derfor virker det for 
'opfindsomt', at hundeejere skal pålægges 
at betale ekstra for sådanne ting ved regi
streringen. 

Derfor havde Sofie stillet ændrings
forslag, som indebærer, at der ikke skal 
fremvises vaccinationsattest, at dyrene ikke 
skal forsynes med et særligt skilt, og at der 
ikke skal betales I 00 kr. pr. dyr ved 
registreringen. 

Debat og de øvrige ændringsforslag: 
Udendørs kattetoiletter: Det blev indvendt 
mod forslaget om plads til kattetoiletter i 
alle katteejerhaver, at det ikke ville virke, 
fordi man ikke kan opdrage katten til, eller i 
det hele taget holde øje med, at den bruger 
sit eget udetoilet. Katte skider, hvor de vil, 
afhængig af deres territorium og deres 
vaner. Heroverfor var argumentet, at 
udetoiletter hos alle katteejere samlet set vil 
give mere ledig plads til kattene, og dermed 
mindre belastning på de steder, herunder 
børnenes sandkasser, som kattene synes er 
gode til at skide på. Og det er det, som er 
formålet. 

Retten til at holde dyr: Flere synes ikke 
om, at beboere i de små boliger med for
slaget blev afskåret fra at anskaffe sig dyr. 
Helge Andersen stillede forslag om, at per
soner, som bor i Al, A2 samt D-huse, skal 
kunne ansøge om at holde en kat eller en 
mindre hund. Begrundelsen var at mange 
mennesker i de små boliger har behov for at 
holde en hund eller en kat, og det afgørende 
for dyrenes trivsel er ikke boligens stør
relse, men hvordan dyrene bliver passet. 
Nina Vestergaard stillede forslag om, at det 
skal være tilladt for alle beboere, uanset 
boligtype, at holde op til to husdyr, fordi 
der ikke bør gøres forskel på folk. 

Halsbånd og skilte: Britta Nielsen mente, 
at det var en dårlig ide, at kræve at dyrene 
skal bære halsbånd og at ejeren skal erstatte 
skiltet med 100 kr. hvis det bortkommer: 
Især katte smider tit deres halsbånd, og med 
100 kr. hver gang, kan det hurtigt blive 
meget dyrt at have kat. Hvis man sætter 
halsbåndet stramt for ikke at miste skiltet, 
risikerer man, at katten hænger fast i en 
gren og bliver kvalt. 

Dyreunger: Der blev spurgt, om antals
begrænsningen betød, at dyrene ikke måtte 
have unger. Ulla svarede, at ifølge hunde
loven regnes unger under 4 måneder med til 
moderen, og det samme er tilfældet i 
forslaget. 

Ude- og indekatte: Det blev diskuteret, 
om det er synd for indekatte, at leve hele 
livet indendørs, eller om det kun er et 
spørgsmål om, hvad de er vandt til. Flere 
sagde, at det i praksis ville være umuligt at 
skelne mellem udekatte og indekatte på 
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springtur, fordi alle boliger ligger så tæt på 
jorden, at man ikke permanent kan holde en 
indekat inde, hvis den vil ud. 

Hvordan reglerne skal gennemføres: 
Diana Hansen spurgte, hvordan man har 
tænkt sig, at reglerne egentlig skal løse pro
blemerne f.eks. med hundeejere, som ikke 
samler op, når hunden har skidt. Dirigenten 
svarede, at det generelt er sådan med hus
reglementer, at de først brugt, når nogen 
synes, at der er grund til at klage. Eksem
pelvis kan registreringen af dyrene bruges 
til at finde frem til ejeren, hvis der kommer 
en klage over en hund. 

/ Afstemning: 
Dirigenten gennemgik derefter hovecffor
slaget punkt for punkt og afsnit for qfsnit. 
Det steder, hvor der var ændringsforslag, 
blev der stemt om disse: 

Pkt 1: Vedr. tilladelsen til at have husdyr 
afhængig af boligtypen, og antallet af dyr 
pr. bolig: 

Her lå der flere forskellige ændringsfor
slag. Der blev først stemt om Ninas forslag: 
"Det er tilladt for alle lejere i 
Galgebakken al holde op til 2 husdyr -
hunde som udekatte. " 
For Ninasforslag: 30, imod:17. 

Dirigenten konkluderede, at ændrings
forslaget var vedtaget, at det erstattede 
punkt 1 i det oprindelige forslag inklusiv 
dispensationsforslaget, og at ændrings
forslagene fra Niels, Helge og Biba/ Anita 

) bortfaldt. 

Pkt. 2: Her havde Sofie stilletfølgende 
ændringsforslag: 
"Hunde og katte skal senest en måned 
efter anskaffelsen/indflytningen registre
res hos nævnet/husdyrudvalget Ved regi
streringen af hunde skal fremvises gyldig 

lovpligtig hundeansvarsforsikring. Ved 
registreringen udstedes en skriftlig hus
dyrtillade/se for hund/kat Denne skal 
opbevares af ejeren. " 

Forslaget indebar for det første, bortfald 
af kravet om fremvisning af vaccinations
attest i forbindelse med registrering. Det 
blev der stemt om først: 

For, at der ikke skal.fremvises vaccinati
onsattest ved registreringen: 14, imod 24. 
Dirigenten konkluderede, at kravet om 
fremvisning af vaccinationsattest 
bibeholdes i forslaget. 

Sofiesfors/ag indebar for det andet, at 
dyrene ikke skal have et særligt skilt ved 
registreringen. Det blev der stemt om 
efterfølgende: 
For Sofiesfors/ag: 27, imod 11. 
Det var hermed vedtaget, at dyrene ikke 
skal forsynes med et særligt skilt. 

For det tredie indebar Sofiesfors/ag, gJ_ 
registreringen skal være gratis. 
Gratis registrering blev enstemmigt 
vedtaget. 

Afstemning om det samlede forslag med de 
vedtagne ændringer: 
Dirigenten kunne konstatere, at det 
samlede forslag var vedtaget med 
overvældende flertal. 

c) Valg af stemmeudvalg: 
Det vedtagne forslag skulle efterfølgende 
sendes til endelig beslutning ved en ur
qfstemning. Til at forestå urafstemningen 
skulle nedsættes et stemmeudvalg. Nævnet 
anbefalede, at beboermødet nedsatte et 
stemmeudvalg på tre personer, hvorqf en af 
praktiske grunde burde være et nævns
med/em. 

Claus Mumme Mortensen blev forslået 
som nævnsmedlem sammen med Sofie 
Madsen og Ivan Larsen. 
AJie tre blev valgt til stemmeudvalget. 
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7) Behandling af agendagruppens diskussionsoplæg: 

Uffe Witt fra agendagruppen fremlagde og 
kommenterede kort det udsendte 
diskussionsoplæg: 
Med oplægget vil agendagruppen gerne · 
høre, hvad holdningerne er blandt beboer
mødets deltagere, så gruppen kan få en 
bedre viden om, hvad der kan arbejdes 
videre med. Efter at have kigget-på den 
samlede affaldsordning, ser det ikke ud til, 
at der aktuelt er de helt store muligheder 
for at spare penge, så miljøhensyn vil nok 
blive det' væsentligste. 

Diskussionen: 
Skraldesækkene: Helge mente, at det for 
folk med gangbesvær vil være dårligt med 
minicontainere, og containerne vil blive 
overfyldt ved højtider. Anita sagde, at vi 
betaler for at få gjort livet lidt lettere ved at 
få sækkene afhentet. Hvis der kun er små
besparelser, og ikke en virkelig miljø
gevinst at hente ved en anden mere be
sværlig ordning, så er det ikke en god ide. 
Dette blev støttet af flere andre. 
Hjemmekompostering: Flere syntes, at der 
burde gøre noget mere for at udbrede 
hjemmekompostering. 
14-dagstømning: Der var også flere, som 
syntes at der burde være mulighed for 14-
dagstørnning af skraldesækken, fordi de 

selv og mange andre ikke havde behov for 
at få tømt affaldssækken hver uge. Sten 
Hansen fra agendagruppen fortalte, at 
Kommunen har startet forsøg med frivillig 
14-dagstørnning i nogle boligområder, så 
det var måske en ide at arbejde videre med. 

Biba trak baggrunden for affalds-diskus
sionen op: En gennemgang, vurdering og 
diskussion af vores affaldsordninger var en 
opgave, som nævnet var blevet pålagt med 
agendaplanen. Vurderingen og diskus
sionen tydede på, at vores affaldsordning 
generelt er ganske god, og at der ikke er 
interesse for at erstatte skraldesækkene i 
skurene med en anden ordning. Til gen
gæld bør der arbejdes videre med andre 
ideer. For alle ideer som diskuteres gælder 
naturligvis, at der bliver taget hensyn til 
dem som har svært ved at gå. 

Dirigenten afsluttede punktet og mødet ved 
at opsummere: 
Der er ikke den store tilslutning til 
affaldsøer og lignende, men interesse for 
at gå videre med 14-dagstømning, mere 
hjemmekompostering og bedre 
sortering af papir og pap. 

StenHansen 
Referent 

Vinie Hansen 
Dirigent 

Lisbetlt Rosenberg 
Med-dirigent 
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10. marts 2000. Sten Hansen, nævnssekretær 

Ti ekliste til fst husd I 2000 - <, 

Opgave Tidspunkt (senest) Person ansvarli2e OK 
Stemmeudvalg kontaktes og evt. møde i Fredag den 10. marts Mumme ✓ 

weekenden aftales 
Indkøb af papir og kuverter Fredag den 10. marts Sten ✓ 

Det vedtagne forslag godkendes af dirigenten Fredag den 10. marts Sten kontakter dirigenten V 
Opslag om kommende urafstemning Weekenden Sten 

samt det vedtagne forslag 
Evt. møde i stemmeudvalget inden materiale Weekenden ( evt. mandag aften) 

trykkes 
/ 

Materialet klar til trykning Mandag den 13. marts V 
Trykning af materialet på kopimaskinen i Tirsdag den 14. marts Sten t/ nævnskontoret: 

Materialet klargøres til uddeling Onsdag den 15. marts Sten og nævnsmedlemmer t/ (labels på kuverter, samles og i kuverter): 
Husstandsomdeling af stemmesedler og Torsdag den 16. marts Ole og Driften V urafstemningsmateriale: u 

Stemmeafgivning ved brevstemmer Fredag den 17. marts til mandag den 21. marts M d b I ~/1 A, A 9 tagne revstemmer ,~~ 
/}:;, Postkassen ved nævnskontoret Øster 1-2A: ~ lægges i arkivskab J~;~ og 'l f() 

stemmeudvalget 
Stemmeafgivning ved personlig fremmøde Lørdag den 18. marts kl. 9vv til llvv Lø: 

i nævnskontoret Øster 1-2A: Søndag den 19. marts kl. 12°0 til 14°0 Sø: 
Mandag den 20. marts kl. 17°0 til 19°0 Ma: 

Optælling af stemmesedler: Tirsdag den 21. marts fra kl. 19.1v Stemmeudvalget 
Resultatet af urafstemningen offentliggøres Onsdag den 22. marts 

ved opslag og afleveres til GBP 

-~-/' 



li NYHEDSBREII 
ANDELSBOLIGFORENING . Vognporten 2 . 2620 Albertslund . Telefon 43 64 93 01 

4. årgang December 2000 

Aktvitets kalender 

December: 
6. december kl. 16.00 
FU møde 

12. december kl. 14.15 
Julehygge for bestyrelse og 
ansatte 

14. december kl. 16.00 
Integrationsudvalgsmøde 

18. december kl. 17.00 
Bestyrelsesmøde nr. 6 - god
kendelse af disposition til 
beretningen 

Januar: 
18. januar kl. 18.00 
Møde i Grønt Udvalg: "Fugt/ 
mug - indeklima og adfærd 

Fraflytningsgebyret stiger 
V A's bestyrelse har i forbindelse med god
kendelse'afbudget 2001 besluttet, at frafly
tningsgebyret skal stige fra årsskiftet. Det 
betyder, at beboere som ønsker deres lej
lighed genudlejet indenfor tre måneder, 
skal betale 200 kr. ved intern flytning, og 
beboere som flytter ud af VA (ekstern flyt
ning) skal betale 400 kr. 

Omprioritering i Galgebakken 
Afdeling 9 Galgebakken søger omprioriter
ing til forbedrings- og opretningsarbejder. 
I forbindelse med fremsendelse af an
søgningen til Landsbyggefonden, satte Al
bertslund Kommune Galgebakken som 

laveste prioritet. Kommunens begrundelse 
var, at hvis afdelingen havde reguleret hen
læggelser tidligere, end man havde gjort, 
stod de ikke og manglede pengene nu!? 
Det mener V A er en uacceptabel begrun
delse, og har derfor 'gjort indsigelse mod 
kommunes holdning. 
Det hår heldigvis fået Albertslund Kom
mune på bedre tanker, og vil derfor kikke 
med lige venlige øjne på alle ompriori
teringer - også afdeling 9 Galgebakken. 

Uheldig fejl ved urafstemning 
Af del~ng 5 Kanalens Kvarter havde uraf
stemning om udlejningsregler i november. 
Desværre skete der procedurefejl ved uraf
stemningen. Der blev afleveret 79 kuverter, 
hvoraf kun 62 lejemål kunne registreres på 
beboerlisten. Af den årsag har den stats
autoriserede revisor i sine bemærkninger 
anført, at "på baggrund af disse ure
gelmæssigheder i afgivelsen af stemmerne, 
'kke kan udelukkes, at der er manipuleret 

ed afstemningsresultatet". 
e implicerede i V A og nævnet i af deling 
vil snarest muligt drøfte afviklingen af en 

y urafstemning - og ikke mindst, hvordan 
højde for procedurefejl af den 

De lysere tider er på vej 
Af deling 11 Askerød er kendt, som en 
af deling med mange beboere på overf ørel
sesindkomst. Her et halvt år efter, at Greve 
Kommune overtog den fulde anvisningsret 
af afdelingen, er der små spæde tegn på en 
positiv forandring. 
Socialforvaltningen i Greve har gjort status 
over det halve år: 
I perioden maj til oktober er 45 lejemål 
blevet ledige. Ud af disse er de 37 genudle
jet til personer i arbejde, mens kun 5 er på 
overførelsesindkomst. ' 



Albertslund d. 4/4-00 

Til stemmeudvalget vedr. det nye husdyrreglement. 

Det er med stor forundring og med ikke mindre forståelse, at jeg kan læse i 
Galgebakkeposten for april måned, at det nye husdyrreglement er vedtaget. 

Ovenstående skal ses i lyset af, at jeg ikke har deltaget i nogen urafstemning 
vedrørende dette, idet jeg aldrig har modtaget nogen stemmeseddel ! 
Jeg kan ydermere forstå, at jeg ikke er den eneste, der er forbigået, idet Nina 
Vestergaard har et indlæg, i samme Galgebakkepost, omhandlende samme 
problematik .......... . 

Mine spørgsmål er som følger : 
• hvordan kan der foretages en urafstemning, hvor ikke alle bliver spurgt ??? 
• er en sådan vedtagelse overhoved gyldig ??? 
• forventes det, at jeg føler mig forpligtet til, at indordne mig det vedtagne 

reglement uden 
a) at have mulighed for at kunne afgive min retmæssige stemme? 
b) at have kendskab til, hvad det vedtagne reglement indeholder ? 

• hvordan vil man, ved en evt. fremtidig urafstemning, sikre sig imod, at 
noget tilsvarende gentager sig ? 

• hvad har I tænkt jer at gøre ved problemet ? 

Jeg forventer, at høre fra jer med henblik på besvarelse af ovenstående 
spørgsmål. 

Med venlig hilsen 
Lena Aggergaard Jørgensen 
Vester 9 - 36 A 

Kopi af ovenstående brev er tilsendt Galgebakkepostens redaktion, med 
ønske om optagelse som indlæg i Galgbakkeposten. 



Kære Sofie og Ivan! 

Tak fordi I vil være med i Stemmeudvalget vedr. urafstemningen. 

Jeg vedlægger: 
Forslaget til husdyrreglement, som det blev vedtaget på beboermødet 
Forslag til følgebrev 
Tjekliste vedr. urafstemning, som Sten Hansen har lavet. 

Vi planlægger at sende materialet til trykning i begyndelsen af næste uge, så har I bemærkninger vil 
vi gerne have dem i løbet af weekenden! Vi har også sendt dokumentet til dirigenten Vinnie 
Hansen, så vi er sikre på, at det er det rigtige der står. 

Ellers bliver vores opgave: 

At være tilstede i de åbningstider der er vedtaget på beboermødet. Vi skal krydse folk af på en 
beboerliste, så vi er sikre på, at der ikke er nogen der stemmer to gange. Ligesom ved beboermødet. 
Desuden skal vi udlevere nye stemmesedler, hvis hunden har spist de gamle(!) eller sådan noget. Vi 
behøver ikke være her alle tre hver gang, men det er bedst, hvis vi kan være to. 

At tælle stemmerne op tirsdag aften d. 21. marts. Jeg vil foreslå, at vi begynder kl. 19:30 - så er 
børn og aftensmad overstået hjemme hos mig i hvert fald .. 

Jeg vil bede dig om en melding på de tre dage: 

Lørdag den 18. marts kl. 9-11-her kanjeg godt komme 

Søndag den 19. marts kl. 12- 14-her kommer jeg også 

Mandag den 20. marts kl. 17 - 19 - her kan jeg til gengæld ikke komme. Men Sten har lovet at 
lukke jer ind. 

Jeg regner med, at I giver lyd fra jer, hvis der er noget I ikke er tilfredse med heri. I modsat fald 
sender vi materialet til trykning i løbet af på mandag! 

I kan træffe mig det meste af weekenden på 43 62 73 74. Jeg bor Torv 7-20. 

Med venlig hilsen 
Og god weekend 

/1 /I /1/Z/f/C--X
!IJ{m:i: 
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Husdyrsreglementsafstemningsresultater 
Rapport fra stemmeuq.valget, vedr. urafstemningen om husdyrreglement. 
Urafstemningen er nu afsluttet, og stemmerne talt op. 

Der er uddelt stemmesedler til 683 husstande, og returneret stemmesedler fra 
i alt 235 husstande. Desværre var 15 af de indkomne kuverter ikke mulige at 
identificere, og denned ugyldige. 

Det betyder, at stemmekuverterne fra 220 husstande blev åbnet og medtait: 

I disse 220 kuverter var der i alt 431 stemmesedler, idet nogen kuverter kun 
indeholdt en stemmeseddel. 

·(f Stemmerne ~ordelte sig således: 
.. JA-stemmer. 300 

NEJ-stemmer 127 
Blanke 4 
I ALT 431 

Det nye husdyrreglement er således vedtaget. 
I stemmeudvalget: 

Ivan Larsen Sofie Madsen Claus Ting Mortensen 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
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BEBOERNÆVNET, 

Galgebakken 

URAFSTEMNING OM HUSDYRREGLEMENT 

Kære beboere! 

Galgebakken Øster 1-2A 

TLF. 43 64 15 02 

Galgebakken den 10. marts 2000 

På ·beboermødet d. 15/9-1999 blev det vedtaget, at der skulle afholdes urafstemning om forslaget til 
husdyrreglement. På Beboermødet d. 7. marts 2000 blev det vedlagte forslag vedtaget, gennem 
behandling af en række ændringsforslag, der var fremkommet, og nogle som blev stillet på mødet. 

Om indholdet af urafstemningen: 

Temaet for urafstemningen er: JA eller NEJ til det nye forslag til Husdyrreglement. 

Hvis der stemmes JA til forslaget, er det selvsagt det der fremover er gældende. 

Hvis der stemmes NEJ til forslaget, gælder det gamle husdyrreglement ( optrykt i materialet til 
beboermødet d. 7/3-2000) fortsat. 

De afgørende ændringer - ud over en sproglig opstramning - er: 

• at alle husdyr fremover skal registreres 

• at husdyrejerne udstyres med en egentlig husdyrtilladelse, som skal opbevares; samt 

• at der fremover højst kan holdes to husdyr i hvert lejemål. 

Praktisk om urafstemningen: 

Afstemningen gennemføres i perioden fredag den 17. marts til mandag den 20. marts 2000. 
Stemmeoptællingen foregår tirsdag aften d. 21. marts, og resultatet vil blive sat op i 
udhængsskabene ved Nævnskontoret og Købmanden den 22. marts, samt i det førstkommende nr. 
af Galgebakkeposten. 

Ved urafstemningen har hver husstand 2 stemmer - to stemmesedler er vedlagt dette brev. Der er 
også vedlagt en returkuvert, som stemmesedlerne skal lægges i. Herefter skal kuverten med 
stemmesedlerne i, afleveres til stemmeudvalget (som blev valgt på beboermødet). Det kan ske på to 
måder: · 

Enten: Man kan møde op, og aflevere stemmesedlerne personligt, på Nævnskontoret (Øster l-2A). 
Her vil man blive krydset af på en liste over beboerne - nøjagtig som ved adgangskontrollen til 
beboermøderne. Medbring derfor din seneste huslejekvittering. Nævnskontoret er "åbent" for 
indlevering af stemmesedler: Lørdag den 18/3 kl. 9- 11, søndag den 19/3 kl. 12- 14, samt mandag 
den 20/3 kl. 17 - 19. 

Eller: Man kan "brevstemme", ved at aflevere stemmesedlerne i postkassen på Nævnskontoret i 
perioden mellem fredag den 17. marts og mandag den 20. marts. NB: Når du "brevstemmer" skal 
kuverten med stemmesedlerne lægges ind i en anden kuvert, og udenpå denne kuvert skal du skrive 
navn og adresse. På denne måde kan der foretages kontrol af, at kun stenui-ieberettigede stemmer 
(og at der ikke er nogen der stemmer flere gange), samtidig med at afstemningen fortsat er 
hemmelig! 

På selve stemmesedlerne må der kun sættes kryds ved JA eller NEJ. Er der den mindste tvivl om, 
hvad der står på en stemmeseddel, vil den blive regnet for ugyldig. 

Med venlig hilsen 

Nævnet 



Forslag til: 

HUSDYRREGLEMENT FOR GALGEBAKKEN 

Galgebakken bør være et boligområde, hvor alle mennesker - med alle deres forskelligheder - er 
velkomne til at bo på den måde, de ønsker. 

Husdyrhold - dvs. alle mindre husdyr som hunde, katte, høns, ænder, kaniner og bur- og 
akvariedyr - er tilladt. 

Ved alle former for husdyrhold gælder, at der skal tages hensyn til dyrenes og de omkringboendes 
behov, men også, at alle må udvise venlig tolerance 

Husdyrreglementets bestemmelser skal tilgodese dyrenes leveforhold, den enkelte beboer samt 
Galgebakken som bebyggelse. 

1. Det er tilladt at have mindre husdyr i Galgebakken i henhold til gældende regler i 
politivedtægten for Glostrup Politikreds samt i Hundeloven. 
Det er tilladt for alle lejere i Galgebakken at holde op til 2 husdyr - hunde som udekatte. 

2. Hunde og katte skal senest en måned efter anskaffelsen/indflytningen registreres hos 
Nævnet/Husdyrudvalget. 
Ved registreringen skal fremvises gyldig vaccinationsattest mod hunde- og kattesygdomme. 
Ved registreringen af hunde skal tillige fremvises gyldig lovpligtig hundeansvarsforsikring. 
Ved registreringen udleveres en skriftlig husdyrtilladelse for hund/kat. Denne skal 
opbevares af ejeren. 

3. Hunde skal altid føres i snor indenfor Galgebakkens område, men Galgebakken må ikke 
bruges til egentlig luftning af hunde. 
Eventuelle efterladenskaber (=hundelorte) skal straks fjernes. 

4. Udegående katte over 1 år skal være øremærkede og neutraliserede (hankatte kastrerede 
eller steriliserede, hunkatte steriliserede eller på P-piller). 
Katteejere skal have et kattetoilet både i boligen og på lejemålets udeareal. 

5. Andre husdyr som feks. høns, ænder, kaniner o.lign. skal færdes i indhegnede områder. 
Hvis indhegningen ønskes placeret på et fællesareal (f.eks. en P-plads), skal der søges 
tilladelse på et beboermøde via Nævnet. 
Se iøvrigt afsnittet om Udearealer i Husordenreglementet. 

REGLERNES OVERHOLDELSE 

Kun skriftlige klager over brud på Husdyrreglementet vil kunne tages op til behandling af 
Husdyrudvalget eller V A. 

Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan V A inddrage tilladelsen til at have husdyr. 

Husdyret skal derefter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som 
misligeholdelse af lejekontrakten og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til lejelovens 
regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 

Husdyrreglementet er gældende fra 1. juli 2000. 

OVERGANGSORDNING 

Alle eksisterende husdyr i Galgebakken kan beholdes. For disse dyr gælder reglen om maximum 
antal ikke. 

De skal dog registreres efter bestemmelserne i pkt. 2 ved reglernes ikrafttrædelse. 

Forslag til husdyrregler er vedtaget på beboermødet den 7. marts 2000 som urafstemningstema. 



I ' 
I, 

I 
! ' 
I, 
,I ,,, 
I 

Hvem styrer husdyrene efter 
urafstemningsresultatet? 

Som det fremgår andet sted 
0

her i bladet så blev det et ja til det nye husdyr-
reglement. , . 

Og så er det lige jeg spør' - måske fordi jeg ikke er så klog 

Hvem er det der tjekker, at hunde og katte er vaccineret? 
Hvem er det der registrerer, at der foreligger gyldig ansvarsforsikring? 
Hvem udfærdiger skriftlig husdyrtilladelse - som skal opbevares af ejer? 
Hvem tjekker, at kattene er øremærket? 

Er et reglement kun noget der tages alvorligt, hvis der bliver ballade?? 

Ja jeg spør' bare? 
Jytte Torv 7-10 

Urafstemningsresultatet om husdyr ? 

Jamen jeg har ikke fået en stemmeseddel! 
Hvordan kan resultatet offentliggøres, når alle ikke har fået mulighed 
for at stemme. Hvad er gået galt? hf 
Er det kun mig, de har glemt. Er det hele det tværgående rækkehus i 

1

1 
, Vester 9, der er overset i omdelingen. Eller er det hele Vesters ulige 

11 11 strædenumre der mangler (de øvrige redaktionsmedlemmer fra Vesters 
li I 
1

, ! lige stræder har stemt). 

Hvad nu ? Skal hele urafstemningen ,gå om? HJÆLP 

Nina Vestergaard 
Vester 9-2A 
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Om materialet til urafstemningen: 

Materialet skal bestå af: 

1. 1 A4 ark med to stemmesedler med en kort formulering af et spørgsmål som der ved 
afkrydsning svares ja eller nej til: ............ ? 
Stemmesedlerne trykkes på farvet papir (2 stk. på et A4 ark). Forsynes med et stempel. 
(DVS 800 A4-ark dobbelte stemmesedler - overskydne stemmesedler afleveres til 
stemmeudvalget.) 

2. 1 returkuvert, størrelse B6 (passer til et dobbelt foldet A4 ark). Kuverten skal være 
forsynet med en label, hvor der står: "returkuvert til stemmesedlerne. Der må ikke skrives 
afsender på denne kuvert." 

3. Beboermødets vedtagne husdyrreglement til urafstemningen. Skal godkendes af 
dirigenten inden de trykkes. 1 A4 ark med tryk på begge sider. 

4. En orientering om det vedtagne husdyrreglement. (Forslaget behandlet og vedtaget på 
beboermødet den 7. marts ..... De vigtigste ændringerne i fht. Gældende regler: registrering, 
fremover kun to dyr pr. husstand, ..... , hvis flertallet stemmer nej gældende regler fortsat 
gældende (henvisning til optryk i beboermødematerialet hustandsomdelt den 21. februar), 
m.m ...... (maks 1 A4 side). 

5. En afstemningsvejledning: De to stemmesedler kommes i returkuverten. Der må ikke 
skrives afsender eller noget andet på kuverten. Returkuverten kan så enten afleveres 
personligt på nævnskontoret datoer ... , hvor man bliver krydset af på beboerlisten ved 
afleveringen, eller man kan putte returkuverten i en anden kuvert og putte den i 
brevsprækken ved nævnkontoret. Man skal så skrive afsender (hovedlejer) og adresse på 
denne kuvert, så stemmeudvalget kan afkrydse på beboerlisten. Tidspunkter for 
afstemningsperiode, personlig aflevering, stemmeoptælling og offentliggørelse af resultatet. 
m.m ...... ( maks 1 A4 side). Hvis 3. og 4. højst fylder 1 A4 side trykkes det på samme ark. 

6. En kuvert til BS til urafstemningsmaterialet. Bør forsynes med label: "Materiale til 
urafstemning om husdyrreglement freddag den 17. til mandag den 21. marts 2000." 

Opslag: 
Der bør lavet et opslag til opsætning i weekenden evt. mandag om at der er vedtaget et 
husdyrreglement til urafstemning, at materialet omdeles torsdag den 16. marts, perioden hvor der 
kan stemmes, hvornår resultatet er klar, og de vedtagne regler. · 



( 

Stemmeseddel til urafstemning 17. til 20. marts 2000 
om husdyrregler for Galgebakken 

Går du ind for beboermødetsforslag til husdyrreglement for 
Galgebakken? 

• Ja • Nej 

Stemmeseddel til urafstemning 17. til 20. marts 2000 
om husdyrregler for Galgebakken 

Går du indfor beboermødetsforslag til husdyrreglement for 
Galgebakken? 

• Ja • Nej 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Kære Nina og Lena! 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

2 7. april 2000 

Jeg skal på Nævnets vegne stærkt beklage, at I ikke har modtaget stemmemateriale til 
urafstemningen om husdyrreglementet den 17-21. marts 2000. 

Der er efter nævnets opfattelse tale om en hændelig fejl, men det bliver den naturligvis ikke mindre 
beklagelig af. 

Nævnet har behandlet jeres henvendelser på sine møder d. 5. og den 17. april, og er enige om det 
følgende svar til jer: 

For det første: Der er (i flg. regnskabet) 639 lejligheder i Galgebakken. Heraf er en hel del udlejet i 
to separate lejemål, hvorfor antallet af stemmeberettigede er lidt større, og i øvrigt svinger lidt. Ved 
urafstemningen blev der uddelt i alt 683 sæt stemmemateriale, hvilket passer meget godt med det 
forventelige antal lejemål. Stemmeudvalget har derfor ikke kunnet have nogen mistanke om, at 
nogle ikke havde modtaget materialet, og der er ingen formodning for, at der er tale om et større 
antal. 

For det andet: Alle husstande i Galgebakken har modtaget materiale til beboermødet den 7. marts. I 
dette materiale var forslaget til forløbet af urafstemningen nøje beskrevet, også datoerne, hvor 
afstemningen skulle finde sted. Efter beboermødet - nærmere betegnet den 14. marts - blev der sat 
opslag op i udhængsskabene ved Nævnslokalet og ved Købmanden, hvor det på farvestrålende 
plakater blev bekendtgjort, hvornår og hvordan urafstemningen skulle finde sted. 

For det tredje: Også husstande, der ikke havde modtaget afstemningsmateriale, eller hvor det på 
anden vis var bortkommet, har således haft mulighed for at stemme, ved at møde op i de 
åbningstider der var angivet i materialet og ved opslagene. Her kunne man have fået nyt 
stemmemateriale. I øvrigt er dette den samme procedure der benyttes ved "rigtige" valg (til 
Folketinget og den slags). 

For det fjerde: Deltagelsen i urafstemningen har været stor, næsten 1/3 af husstandene deltog. Og 
flertallet for et "ja" var markant {300 mod 127 stemmer). Der er således ikke tvivl om selve udfaldet 
af afstemningen, idet der teoretisk set skulle stemmer fra 85 enige husstande til blot at "udligne" 
afstemningen. 

Nævnet mener således ikke, at disse to beklagelige fejl giver anledning til at så tvivl om 
afstemningen, som sådan, og dermed heller ikke om det nye husdyrreglement. Dette vil således 
træde i kraft pr. 1/7 2000, som annonceret. For at være på den sikre side, har vi dog bedt V A om at 
vurdere situationen; og såfremt V A mener der kan sås berettiget tvivl om urafstemningens resultat, 
ser vi ingen anden udvej end at lade urafstemningen gå om. Vi håber dog ikke det kommer så vidt. 

Kopi til: 
Per Larsen, Formand for V A's bestyrelse 
Galgebakkeposten 

Med venlig hilsen, på nævnets vegne: 

Oaus Thing Mortensen (Mumme) 

~~ær 



Beboernævnet på Galgebakken 

inviterer til 

KVARTERSMØDE 
for Sønder, Skrant og Neder 

Torsdag den 23. marts 2000, kl.19.30 
i den gamle pub= det lille beboerlokale 

Vi forestiller os en uformel debat om Galgebakkens 
bomiljø og udvikling. Et ide og samtalemøde. En aften, 
der ikke så meget er til brok som til positive 
fremtidstanker om Galgebakken. 

- Hvilke ønsker har I til udeområderne i jeres kvarter og egne 
stræder og til Galgebakken som helhed? 

- Hvordan synes I balancen skal være mellem det, Driften ordner 
for os, og det, vi selv skal og vil lave? - som så meget andet 
et spørgsmål om tid og huslejekroner. 

- Går I af og til ud og ser på jeres eget hus, jeres hegn og 
jorden i de halvprivate områder med "de andre"s øjne? 

- Ville I synes, det var en go' ide, at vi genoptog en fælles 
oprydningsdag for hele Galgebakken? 

- Hvilke fornyelser ønsker I jer mest inde i husene i de 
kommende år? - Finansieringsmuligheder: råderets-låne
finansiering betalt over den enkeltes husleje eller fælles 
huslejekroner = generel stigning i huslejen'. 

- Har I go'e forslag til forbedring af det grønne miljø på 
Galgebakken? Eller til forbedring af det sociale miljø? 

Både Nævn og Drift vil være repræsenteret med kendskab til 
Galgebakkens 16-års-vedligeholdelsesbudget, der danner baggrund 
for alle vores muligheder og ønsker. 

Vi glæd.er os til at mødes med jer og få go'e ideer. 

Hilsen - Nævnet på Galgebakken/13.03.00 



Til Henrik og uddelerne, vedr. indkaldelser til kvartersmøder: 

Sedlerne til kvartersmøderne skal deles ud 7-8 dage inden mødet afholdes. 
Dvs: 

Sønder, Skrænt og Neder (300 sedler trykt): 
Møde torsdag den 23. marts, uddeling: onsdag eller torsdag den 15. og 16. marts. 

Over, Øster og Torv (300 sedler trykt): 

14. marts 2000 

Møde mandag den 27. marts, uddeling: weekenden den 18/19. marts eller mandag den 20. marts. 

Mark, Sten og Vester (250 sedler trykt): 
Møde Torsdag den 6. april, uddeling: onsdag den 29. marts eller torsdag den 30. marts. 

Hilsen Sten 



Beboernævnet på Galgebakken inviterer til: 

Fur J\Jh.1rJ~~ :::Hen 09 Vss·tsr~ T0rsd~19 den f3.~1pr1J 2DDD~ J~L-J fL3D 

Alle møder afholdes i den gamle pub = det lille beboerlokale. 
(Mødeinvitationer bliver også husstandsomdelt en uges tid før møderne afholdes) 

~1 



Vi forestiller os en uformel debat om Galgebakkens bomiljø og udvikling. Et 
ide og samtalemøde. En aften, der ikke så meget er til brok som til positive 
fremtidstanker om Galgebakken. 

- Hvilke ønsker har I til udeområderne i jeres kvarter og egne stræder og til 
Galgebakken som helhed? 

- Hvordan synes I balancen skal være mellem det, Driften ordner for os, og det, vi selv 
skal og vil lave? - som så meget andet et spørgsmål om tid og huslejekroner. 

- Går I af og til ud og ser på jeres eget hus, jeres hegn og jorden i de halvprivate 
områder med "de andre"s øjne? 

- Ville I synes, det var en go' ide, at vi genoptog en fælles oprydningsdag for hele 
Galgebakken? 

- Hvilke fornyelser ønsker I jer mest inde i husene i de kommende år? -
Finansieringsmuligheder: råderets-låne-finansiering betalt over den enkeltes husleje 
eller fælles huslejekroner= generel stigning i huslejen. 

- Har I go'e forslag til forbedring af det grønne miljø på Galgebakken? Eller til 
forbedring af det sociale miljø? 

Både Nævn og Drift vil være repræsenteret med kendskab til Galgebakkens 16-års
vedligeholdelsesbudget, der danner baggrund for alle vores muligheder og ønsker. 

Vi glæder os til at mødes med jer og få go'e ideer. 

Hilsen Nævnet på Galgebakken/13.03.00 



Fælles opiydnings- og 
f orskønnelsesdag for 

Galgebakkens beboere 
Søndag den 28. maj 2000 

fra kl. 10 - 15 

På de netop afholdte 3 kvartersmøder var der stor 
tilslutning til Nævnets forslag om at genindføre en fælles 
opiydnings- og forskønnelsesdag på Galgebakken. 

Der vil være åbent på Genbmgsgånlen fra 10 - 15, og det 
vil være muligt at få kørt storaffald fra jeres stnede til 
genbrugsgånlen (bestilles der mellem kl. 10 - 14 samme dag) 

Dagen vil bl.a. kunne bruges til: 

- at gøre jeres stræde smukkere og bedre vedligeholdt (hvis det er 
muligt!) 
- at fomolde jer til de fællesbestemmelser, som er en del af 
Galgebakkens husordenreglement, og se, om I overltolder dem i jeres 
stræde 
- at forberede strædets deltagelse i næste m maj/juni-konkummce 
om det smukkeste eller mest fantasifulde eller mest børnevenlige eller 
mest ...... stræde på Galgebakken (kriterierne vil blive offentliggjort i 
Galgebakkeposten i god tid, og dommemomiteen vil blive valgt 
blandt uvildige, kyndige og udenforstående personer) 



Den 20. marts 2000 

Guide for beboernævnets: 

Markvandring på Galgebakken, forår 2000 
Ruten er bestemmende for nedennævnte rækkefølge, altså hverken konto-numre eller vigtigheden! 

1. Personalefaciliteter blev færdigombygget i begyndelsen af 1999, men uden udvidelse af udendørs 
overdækning, som planlagt da. 

2. Overdækningen i gården er lige blevet færdig, og det er sket samtidig med, at der er blevet op
renset for en olieforurening. Derfor blev de samlede omkostninger godt kr. 200.000 i stedet for 
budgettets kr. 100.000. Olieforureningen beløb sig til ca. 125.000,-. 

3. Udvidelse af gården og yderligere overdækning er ikke med i langtidsplanen, men ønskes så 
hurtigt som muligt. "Et slag på tasken'' er at det vil koste ca. kr. 200.000, hvoraf det meste er ud
videlse af belægningsarealet, der dog skal afvandes til eksisterende overfladebrønd. 

4. Renovering af vaskeri er planlagt til h.h.v. 2002 og 2006, hvor det er planlagt at udskifte h.h.v. 
vaskemaskiner for kr. 550.000 og øvrigt vaskeriudstyr for kr. 450.000 (i alt kr. 1,0 mio.). Samti
dig bør vaskeriets vandopvarrnningsanlæg renoveres, da det er meget kostbart· at varme vand op, 
som det sker nu. (Vi kan ikke afkøle fjernvarmevandet nok, og derfor bliver vi straffet af incita
mentstariffen ). 

5. Renovering af de rå betonvægge (Torv 7) er påbegyndt som forsøg i 1999. Forsøgene er endnu 
ikke tilfredsstillende. Fa. V andex, der er leverandør af selve behandlingssystemet har tilbudt at lade 
deres egen (som de jævnligt arbejder sammen med) entreprenør udføre renovering af endnu en 
bastion for at demonstrere, hvordan det skal gøres. Det er planlagt udført i 2000, 2001 og 2002, 
og der er afsat kr. 4 x 350.000 (i alt kr. 1,4 mio.). Farven på behandlingen kan kun ændres til 
hvid i selve behandlingen, men ovenpå kan påføres Cempexo ( cementmaling), der findes i et lidt 
større farveudvalg, men Cempexo vil ikke i sig selv være tilstrækkelig holdbar. 

6. Fælles pergolaer er planlagt renoveret i 2002, 2003 og 2004 for 3 x 350.000 (i alt kr. 1,05 mio.). 
7. Udhuse/ skraldskure er planlagt oprettet i 2005 og 2006 for kr. 2 x 0,6 mio. Og de samme år er 

det planlagt at totaludskifte tagbelægningen på dem for kr. 2 x 1,8 mio. (i alt kr.4,8 mio.). I de 
mellemliggende år er afsat kr. 15.000 hvert år. Dette beløb må nok sætte noget op, da snedker 
Niels ikke længere kan overkomme at reparere. Vi har for øjeblikket bestilt en reparation hos et 
nyt tagfirma, og så vil vi vurdere, pris, kvalitet og service. 

8. Vinduer i Torv blev repareretforrådskader i 1999 for ca. kr. 143.000. Hvert år er hvert år 
afsat kr. 175.000, som skal dække et boligkvarter, som har forskellig antal vinduer, hvorfor det 
heller ikke kan siges mere præcist, hvor meget der skal anvendes. Til gengæld må det forventes at 
skadeomfanget vil være lidt stigende efterhånden som tiden går. 

9. Vinduer i Torv bliver malerbehandlet i år. Der er afsat kr. 580,000, som formentlig strækker. 
(I Sten holdt budgettet, og der er afsat penge i forhold til antal vinduer). 

10. Hegn mod pladser og stier repareres i 2000 og 2001 for kr. 2 x 33.000. (igen i 2017 og 2018). 
11. Belægninger på veje, stier og P-pladser repareres hvert år for kr. 350.000. Hidtil har det ikke 

været tilstrækkeligt til at fa udført alt, det vi gerne ville, men forhåbentlig har det meget store be-



V A afdeling 9, Galgebakken. 

Kvartersmøder d. 23. og 27. marts samt 6. april 2000 
Kl. 19.30 i Gl. Pub 

Dette er ikke et referat, men et forsøg på opsamling af fremkomne ideer med en ganske lille smule af 
den tilhørende debat og kommentarer fra andre deltagere. Ideer / forslag er nedenfor ordnet efter te
maer. De 3 møder var meget forskelligt besøgt. Det første møde, hvor beboere fra Sønder, Skrænt og 
Neder var inviteret, var mødt ca. 6 foruden nogle nævnsmedlemmer. Det næste møde, hvor beboere 
fra Over, Øster og Torv var inviteret, var mødt ca. 35 foruden nogle nævnsmedlemmer. Og det sidste 
møde, hvor Vester, Mark, og Sten var inviteret, var mødt ca. 12 foruden nogle nævnsmedlemmer. 

Fælles oprydningsdag i foråret 2000: 
- Det var eLfursl~!!U2i~t første møde, som blev nævnt på de følgende møder, og alle 3 møder 

var der positiv holdning til at der organiseres sådan en dag eller weekend. 

Færdsel og parkering: 
Bedre belysning af indkørsel A 
Bedre glatførebekæmpelse på broen i indkørsel A 
Stiadgang til busholdepladsen på Kærmosevej bør forbedres. F.eks. kunne etableres en trappead
gang i fællesskab med Hyldespjældet direkte fra Kærmosestien og op til holdepladsen. 
Fældning af træer på P-pladser, da de ødelægger både belægninger og kloak, og løvfald og fugle 
sviner bilerne. Mest afvisende holdning. 
Bedre belægning - evt. asfalt - på P-pladser. Asfalt blev afvist af de fleste, ellers opbakning. 
Ønske om at flisesti i stræder forlænges over P-plads til asfaltvejen (som det er set i Over 1, som 
dog er lagt af kommunen a.h.t. til en handicappet beboer i strædet). 
Forslag om at afvente alderdom eller handicaps, og så lade kommunen betale. 
Kraftig kritik af, at knallerter kører på stierne og alt for hurtigt. 

Beboeradfærd: 
- Ønske om, at beboere vil holde op med at smide andet affald i papircontainere. 
- Børn bør være forsigtige, når de klatrer i frugttræer a.h.t. grene, som knækker. 

Affald: 
- D-husbeboere ønskede container i stedet for de løse poser i det fælles skur. 

S-Grønne områder/ beplantning/ hegn: 
- Der ønskes flere og mere spredte kompostpladser, hvor der også ønskes mulighed for at komme af 

med råjord, som bliver til overs i forbindelse med lægning af fliser o.l. 
Ønske om hurtig genplantning i stedet for de mange fældede træer efter orkanen. 
Pladsen mellem cykelsmed og D-huse ønskes beplantet. 
Kritik af, at det afholdte motorsavskursus for VA-medarbejdere på P-plads A ikke var blevet an
nonceret bedre. Det burde fremgå, at de fældede træer skulle fældes af anden grund! (Se Kim gart
ners efterfølgende kommentar i GB-posten for april.) 
Fællesarealer ser forfærdelig ud! Dette var der forskellig opfattelse af, nogle lagde vægt på det 
uformelle (uden asfalt, kantsten og lige linier, og ville gerne acceptere lidt ukrudt her dog der) 
To beboere fra Torv gav tilsagn om at være med i grønt udvalg, bl.a. med det sigte at fremme 
plantning af flere frugttræer. 
Ønske om snarlig opsætning af hegn mod K.ærmosevej ud for Øster. 
Forslag om, at beboere kunne påtage sig at holde fælles plantekummer og dyrke f.eks. krydderur
ter o.l. 

1 



V A afdeling 9, Galgebakken. 

- Forslag om at plante træer (alle') langs vejen mellem Torv og Vester. 

Legepladser / boldspilbaner: 

2 

- Meget delte meninger om legepladsen mellem Sønder 6, 7, og 9: Nogle ønskede faste boldmål, 
andre ønskede dem væk. Det værste er dog monotont boldspil op ad gavle, så måske er boldmål at 
foretrække. 

- Der forsøges indkaldt et specielt møde for beboerne i området. 
- Der bør anlægges en petanque-bane - f.eks. på pladsen mellem Sønder og Skrænt ved transformer-

stationen. 
- Det ønskes at nuværende indhegnede boldbane mellem Torv og Øster flyttes, og på stedet opførel

se af en ny administrationsbygning. Det var der en del modstand mod. 
- Utålmodighed omkring fjernelse af de sidste betonmure ved legepladser. 
- Ønske om stativer med affaldskurve og med plastposer til opsamling husdyrlorte ved legepladser. 

Stræder: 
Der var ønske om en anden fordeling ( evt. fordelt over flere år) af strædepenge, idet de små stræ
der aldrig har nok til f.eks. anskaffelse af en trillebør eller lignende. 
Der var ønske om opførelse af fælles skur i stræder til fælles redskaber. 
Driften skal pålægge stræder at oprette uregelmæssigheder eller rydde op. Der bør dog først laves 
retningslinier for, hvordan stræder må udformes / holdes. 
Ønske om at afdelingen eller andre vil påtage sig at vedligeholde boliger / forhaver for handicappe
de og ældre, der ikke kan selv. 
Ønske om flagstang. 

Skure / pergolaer: 
Ønske om at få oprettet og malet skure og pergolaer- hurtigere end efter langtidsplanen. 
Den maling af skure og pergolaer, der er udført i Torv 9 er ikke acceptabel, og det er generelt me
get vanskeligt at finde en passende overfladebehandling, som dels er pæn og dels vil holde længe, 
så det ikke bare bliver en ny og ofte gentaget udgift. 
Diskussion om anvendelse aftrykimprægneret træ contra lærketræ. Der var helt overvejende stem
ning for anvendelse aflærketræ. 
Ønske om, at der anvendes linoliebehandling. Der forskes i hvordan det kan gøres nemmere og 
billigere end den anbefalede behandlingsmetode, der kræver fra 4 - 7 gange påstrygning. 

Transformerstationer og andre bygningsflader: 
- Ønske om at NESA's transformerstationer bliver lige så pæne som de nye varmecentraler. 
- Ønske om at graffiti fjernes hurtigere. 

Udstyr i fælleshuse: 
- Der bør også ofres nye stole og borde til Gl. Pub! 
- Der bør lægges nye gulv i Gl. Pub! 
- Der bør anskaffes en varmluftovn til Gl. Pub! 

Udstyr/ vedligeholdelse i boligerne: 
- Ønske om en mappe / ringbind med alle relevante oplysninger i hver bolig. 
- Ønske om emhætter i køkkener. 
- Ønske om fliser i badeværelser. Bør indgå i afdelingens langtidsbudget! Der var delte meninger om 

det skal være generelt eller kun for de beboere, der vil betale selv eller acceptere en højere husleje. 
- Ønske om nye køkkener. - Forskellig holdning til det. 
- Ønske om nye køkkenbordplader 
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Ønske om termostatblandingsbatterier. 
- Ønske om at afdelingen generelt overtager gulvlakering i boliger. - Mest afvisende kommentarer. 
- Ønske om bedre anvisninger til "gør det selv folket" i gulvlakering. Der blev henvist til den ud-

sendte pjece "Sådan vedligeholder du din bolig". 
- Ønske om at beboere, der har boet 10 år i samme bolig, får "normalistandsat" på afdelingens reg

ning, som hvis man flytter. 
- Diskussion af de 2 forskellige vedligeholdelsesordninger (A-ordning, som GB har, og B-ordning, 

som enkelte ønskede). Ønske om igangsætning af en generel debat. 
- Døre til badeværelser bliver ødelagt (meget tykke for neden) affugt. Det kan skyldes manglende 

aftørring og vedligeholdelse, men i nogle tilfælde kan det skyldes forkert malerbehandling. 

Private haver: 
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Driften skal pålægge beboerne at holde haverne pænere. Alle ansatte bør være aktive for dels at 
vise på fællesarealer, hvordan det skal gøres, og dels at påpege konkret manglende vedligeholdelse. 
Særlige ved indflytning skal have være helt i orden. 
Bøgehække mellem private haver og fællesarealer skal genoprettes - evt. på afdelingens regning. 
Der kunne nedsættes en dommerkomite, som kunne uddele præmier for den smukkeste have, der 
kunne tjene som eksempel. 
Forslag om at private udveksler planter, feks. ved annoncering i GB-posten. Særligt har mange 
gamle haver alt for meget, mens nye beboere må ofre mange penge på planteskoleindkøb. 

TV-antenne og internetadgang: 
- Der er ønske om at fremme muligheden for at afdelingen/ V A tilbyder billig adgang til nettet. 

Ir Varme og varmt vand i boligerne: 
V - Der kom lidt spredt kritik af, at der manglede varme i enkelte konkrete boliger, eller at det støjede 

for meget i rørene. Klagerne blev bedt om at henvende sig på driftkontoret og oplyse meget kon
kret, hvornår der var problemer, hvor koldt det var og hvornår- og hvordan det støjede. 

6-Beslutningsprocesser - mulighed for påvirkning: 
- Der var ønske om en bedre debat forud for vedtagelse af budgetter og herunder langtidsbudgetter, 

så der giver større indflydelse på prioritering af de store vedligeholdelsesaktiviteter. 
- Utilfredshed med, at afdelingen ikke har "en krone til noget som helst", når man spørger beboerne. 
- Beboerne kunne selv rense tagrender. Det blev oplyst, at det dels er farligt, dels afaet er nødven-

digt a.h.t. garantien for tagarbejdet, at det udføres generelt. 
- Forslag om at indhente ideer til forskønnelse og navngivning af GB' s pladser. Der har bl.a. været 

talt om arkitektkonkurrence, men det koster umiddelbart for mange penge. 

Offentlige penge til opretning: 
GB har søgt penge til helhedsorienteret byfornyelse, men der er meget lang venteliste. 

Notat afd. 25. april 2000: Ole 

N ævn-kvartersmøder-1 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
med nævnsvalg, valg til beboerhusets forretningsudvalg, m.m. 

tirsdag den 25. april 2000, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden 
1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsordenen og dagsordenen 
5) Godkendelse af referatet fra beboermødet 7 /3 2000 

6) Beboerhusets forretningsudvalg 
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning 
b) Valg til fchTetningsudvalget 

I 

7) Godkendelse af nævnets beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab for 1999 
a) Diskussion afregnskab 1~99 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene 
c) Afstemning om regnskab 1999 

9) Orientering om Kommunens beslutning vedr. parkering af 
campingvogne og trailere 

10) Drøftelse afVAs kommende generelforsamling den 16. maj 
Herunder debat om forslaget til målsætningsprogram 

11) Behandling af indkomne forslag 

12) Valg af medlemmer til beboernævnet 
a) Beslutning om hvor mange medlemmer beboernævnet skal bestå af 
b) Valg til beboernævnet 
c) Valg af suppleanter til beboernævnet 

13) Valg af intern revisor 
14) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe 
15) Eventuelt 

Enhver adgangsberettiget beboer kan indtil 14 dage før mødet få optaget punkter på dagsordenen. 
Sidste frist for indlevering af forslag er derfor tirsdag den 11. april -

™ pga. påsken opfordrer Nævnet til, at forslag indleveres senest mandag den 3. april 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

Mødeindkaldelsen og dagsordenen er husstandsomdelt senest mandag den 27. marts. 



Galgebakken, den 21. marts 2000 

Rapport fra stemmeudvalget, vedr. urafstemningen om husdyrreglement. 

Urafstemningen er nu afsluttet, og stemmerne talt op. 

Der er uddelt stemmesedler til 683 husstande, og returneret stemmesedler fra i alt 23 5 husstande. 
Desværre var 15 af de indkomne kuverter ikke mulige at identificere, og dermed ugyldige. 

Det betyder, at stemmekuverterne fra 220 husstande blev åbnet og medtalt. 

I disse 220 kuverter var der i alt 431 stemmesedler, idet nogen kuverter kun indeholdt en 
stemmeseddel. 

Stemmerne fordelte sig således: 
JA-stemmer: 300 
NEJ-stemmer 
Blanke 
IALT: 

127 
4 

431 

Det nye husdyrreglement er således vedtaget. 

I stemmeudvalget: 

Claus Thing Morten~~~; 

!.: 



Referat fra beDoerm,øaet .. 
tirsdag de.n 25. april 

Mødet var et ordinært regnskabsbeboermøde. Til mødet blev · 
uddelt 64 stemmesedler, hvilket svarer til, at 32 husstande el
ler ca. 4½ ¾ af samtlige var repræsenteret. 

1. Valg af dirigenter 
Dorthe Brink .blev valgt til dirigent. 
Birthe Y. Nielsen blev valgt til 
meddirigent 

2. Valg af referent 
Sten Hansen (nævnssekretær) blev 
valgt til referent 

3. Valg.af stemmeudvalg 
Jens Ellesøe Olsen og Knud Han
sen blev valgt til stemmeudvalget. 

4. Godkendelse af forretnings
orden og dagsorden 

F o"etningsorden 

Den sædvanlige forret
ningsorden blev godkendt. '" 

Dagsorden 
Stig Larsen foreslog, at anvendel
sen af overskuddet blev tilføjet som 
et selvstændigt punkt under god
kendelsen af regnskabet. 

Dette blev vedtaget med 20 
stemmer for og 8 imod. Efterføl
gende blev det besluttet, at der , __ 
skulle foretages to afstemninger ;, Ni 

vedrørende regnskabet: 1. God
kendelse af det :fremlagte regn-
skab inklusiv godkendelse af 
overskuddets størrelse. 2. God
kendelse af overskuddets anven
delse, som.den :fremgår afregn
skabet 

5. Godkendelse af referatet 
fra beboermødet den 7/3 
2000 

( optrykt i det husstandsomdelte be- · 
boermødemateriale) 

Biba .Sch~oon ønskede tilføjet til (j, 
referatet, side 4 øverst: "Biba og ··-
Anitas kunne ikke støtte det frem-
lagte hovedfors/ag, fordi dette gav 
mulighed for, at beboerne i de små 
boliger kunne ~åde 2 indekatte Qg 

2 udekatte." . 4 o( GU} _ 
Herefter blev referatet.god-· 
kendt. It 
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6. Beboerhusets forretnings
udvalg 

a) Godkendelse af forretningsud
valgets beretning 

Preben l'Versen berettede 
Huset har genoptaget onsdagsspi
sehuset, og der kommer mange, 
men der har været problemer med 
at skaffe frivillige kokke. Huset har 
afholdt de traditionelle Galgebak
kearrangementer: Julebanko, jule
koncert, fastelavn, majfest (i år nr. · 
25), Skt.Hans fest, og fredagsspi
sehuse. Arrangementerne har været 
godt besøgt - fastelavnsfesten var 
således Albertslunds største. Bebo
ergrupperne har brugt huset jævn
ligt: Pensionisterne, kræmmermar
ke~ torsdagsgymnastik, bømeryt
mik, mødregruppe, tegne
malegruppe, udstillingsgruppe og 
kor. Alt i alt fungerer huset godt, 
men forretningsudvalget føler et 
behov for fornyelse. Derfor vil man 
prøve at afholde et visionsværksted 

· for at få nogle nye ideer og nye 
folk på banen. 

·- Kommentarer til fo"etnmgsudval
gets beretnmg 

Niels Keller syntes, at pubben 
trængte til at blive forbedret med 
en bedre ovn (gerne en varmlufts
ovn) og med nogle nye og lettere 
møbler. Dorte Brink fra forret
ningsudvalget svarede, at en ny 

ovn nok kunne lade sig gøre, men 
nye møbler forudsatte et forslag til 
budgetbeboermødet. 

Herefter blev forretningsudval
get beretning enstemmigt god
kendt. 

b) Valg til husets forretningsud
valg 

Preben Iversen meddelte, at alle 
medlemmer af husets FU, bortset 
fra Lene Anger, genopstillede. Men 
samtidig ville man dog meget ger
ne have nogle nye beboere med i 
udvalget. 

Dorte Brink, Knud Rudolf Han
sen, Preben Iversen, Birgit Kor
fitzen, Maj-Brit Larsen, Jan Ol
sen, Britta Rindom og Diana 
Ring stillede op. Alle 8 blev 
valgt. 

7) Godkendelse af nævnets be-
retning: 

Biba Schwoon redegjorde kort for 
den udsendte nævnsberetning, som 
også indeholdt et arbejdsgrundlag 
for det kommende år. 

Herefter blev Nævnets beret-

"":> . 
ning godkendt. li~ 
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8) Godkendelse af årsregn
skabet 1999 

Diskussion af årsregnskabet 

Ole Clausen fra VA fremlagde 
regnskabet og redegjorde for årsa
gerne til overskuddet og for den 
måde, som overskuddet er anvendt 
på i regnskabet: 

Regnskabet har i år (noget uvant 
for Galgebakken) et overskud på 
ca 500.000 kr. i forhold til -det 
vedtagne budget. Et regnskab for 
en boligafdeling bør principielt ik
ke udvise overskud, men der er al
tid usikkerhedsfaktorer, når der 
lægges budget, feks. kan udgiften 
til kommunale afgifter vise sig 
mindre end forventet under bud
getlægningen. 

Ole Clausen nævnte årsagerne til 
overskuddet, som især var: At der 
blev kalkuleret med for store ud
gifter til renteaftrapning. At udgif
terne til vand blev mindre end for
ventet, dels pga et faldende for
brug af vand, og dels pga en lavere 
m3 pris end forventet. At udgifterne 
til ejendomsskat blev mindre, fordi 
grundværdien ikke steg så meget 
som forventet. At der havde været 
et mindreforbrug til renholdelse 
pga. nogle langtidssygemeldinger 
og en forældreorlov, hvortil der ik
ke var foretåget fuld vikardækning. 
At der er en besparelse på konto 

119, som følge af mindre udgifter 
til nævnssek:retær og til BL
kontingent. 

Myndighederne har fastsat en ræk-
ke regler for, hvordan et regn
skabsoverskud for en almen bolig
afdeling skal anvendes~ og V A har 
fulgt disse retningslinier: For det 
følste skal et overskud bruges til at 
fjerne et driftsunderskud. Dernæst 
(ellerligestillet hermed) skal over
skuddet bruges til at afskrive på .~, 
egenfinansiering af forbedringsar- " >' 
bejder. Som det tredje skal det sik-
res, at der er tilstrækkelige henlæg
gelser til tab ved fraflytninger. 

. Henlæggelserne skal helst svare til 
afdelingens tilgodehavender hos 
fraflyttere. Som det fferde skal re
sterende overskud bruges til at 
konsolidere henlæggelserne til 
vedligeholdelse afbebyggelsen. 

Afdelingsleder Ole Binderup 
kommenterede de driftsrelaterede 
dele af regnskabet, bl.a. forholdet 
mellem almindelig og plan
lagt/periodisk vedligeholdelse: 

Der har været DJindre udgifter til () 
almindelig vedligeholdelse (konto 
115) på ca 270.000 kr., hvilket 
svarer til godt halvdelen af regn
skabets overskud. Men denne be
sparelse skyldes, at udgifterne til en 
række vedligeholdelsesarbejder i 
stedet er blevet taget fra de hen-
lagte midler til planlagt og perio-
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disk vedligeholdelse (konto 116). 
Disse 270.000 kr. af overskuddet 
modsvares derfor af et øget træk på 
de henlagte midler. Intentionen og 
tendensen igennem de senere år har 
været at overføre vedligeholdel
sesudgifter til kontoen for planlagt 
og periodisk vedligeholdelse, hvor 
det er passende. I praksis kan det 
dog være meget svært at vurdere og 
styre, om en udgift skal tages fra 
konto 116 eller konto 117. 

'c- Spørgsmål til regnskabet 
Inger Wilken spurgte, hvem der 
beslutter, hvilke planlagte opgaver 
som skal prioriteres, og hvilke som 
skal udskydes? Baggrunden for 
spørgsmålet var, at en række plan
lagte og påtrængende arbejder ikke 
er blevet udført. Især mangler bed
re belysning, maling af betonflader, 
reparation af skure og pergolaer. 

Stig Larsen fandt det positivt, at 
der er et overskud, men syntes at 
overskuddet er alt for stort. Hvis 
der ses bort fra de ekstraordinære 
udgifter i fc$indelse med renove-

""' ringerne, som ikke var nied i bud
·t lgetovervejelserne, så er overskud

det næsten 1 mill. kr., eller tæt på 
sidste års huslejeforhøjelse. Stig 
mente, at misforholdet mellem 
budget og regnskab skyldtes, at en 
række arbejder ikke var blevet sat i 
gang. På udeområderne giver den 
manglende vedligeholdelse bebyg
gelsen et præg af slum. Det er tid.li-

gere besluttet, at asfalten skulle re
noveres, nål" byggesagen var over
stået, men der er stadig masser af 
huller i asfalten lavet af lastbilerne 
under byggesagerne. Stig havde i 
øvrigt bemærket, at dørene i D
husstrædet bag nævnslokalet er 
blevet nymalet flere gange, og 
spurgte hvad dette havde kostet, og 
om der var afsat et beløb på bud
gettet til forsøgene? 

Vibeke Hansen konstaterede, at 
budgettet til udskiftninger af køk
kenborde er overskredet. Dette 
fandt Vibeke dog helt i orden, fordi 
vi trænger til at få udskiftet de 
gamle køkkenborde, men ville ger
ne høre om udskiftningerne kun 
sker i forbindelse med nyindflyt
ninger, eller om også beboere, som 
har boet her længe, kan få skiftet 
køkkenbordsplader, f.eks. efter en 
turnusordning? 

Ole Binderup svarede Inger og 
Stig, at overskuddet ikke skyldes, 
at der er udskudt planlagte arbej
der, men en lang række forhold. 
Der er dog blevet udskudt nogle 
planlagte vedligeholdelsesarbejder, 
men ikke som følge af en bevidst 
nedprioritering fra hans side. Ud
skydelserne skyldes, at der ikke 
været tid til at sætte arbejderne i 
gang. Ting tager tid, bl.a når bebo
erudvalg skal inddrages i proces
sen. Der er blevet repareret og for
nyet asfalt, ikke over alt, men det 
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afsatte beløb hertil er mer end rige
ligt blevet brugt. Sagligt set skyldes 
de tilbageværende huller i asfalt
belægningen ikke slid under byg
gesagen. Køkkenborde bliver skif
tet hos alle beboere som henvender 
sig, dog først efter en vurdering af 
bordenes tilstand. Der er endnu ilc
ke modtaget regning for malings
forsøgene på D-husene, så den spe
cifikke udgift til dette kendes end
nu ikke, men der er afsat 100.000 
kr. til maling afD-husene på dette 
års budget. 

Biba Schwoon uddybede, at forsø
gene med maling af D-husene 
skyldes, at der har været problemer 
med leveringen af den rigtige type 
maling. Angående udeområdeme, 
refererede Biba til kvartersmøder
ne, som blev afholdt i foråret, hvor 
mange kom med ønsker til forbed
ring af udeområdernes tilstand. 
Disse ønsker vil nævnet inddrage i 
arbejdet med næste års budgetlæg
ning. 

Jens Ellesøe Olsen sagde, at når 
renoveringen af de rå betonflader 
ikke er udført, skyldes det, at kva
liteten ikke var i orden de steder, 
hvor behandlingen blev udført som 
forsøg, og det er vigtigt kvaliteten 
er sikret inden et arbejde udføres. 

Niels Keller syntes, at var godt, at 
nogen bruger tiden til at tænke sig 
om, inden større arbejder bliver ud-

ført. Tidligere blev mange ekspe
rimenter på GB blev sat i gang 
uden ordentlige undersøgelser for
inden, og det giver os mange pro
blemer i dag. Nævnets holdning er, 
at der ikke skal sættes større arbej
der i gang, uden at kvaliteten forin
den er sikret, også selv om dette 
kan medføre, at arbejder må udsky
des. 

Regnskaberne for beboeraktivitets- ~ 
midlerne og nævnspengene ', '.! 

· Der var ikke kommentarer til denne 
del af regnskabet, og mødet gik 
over til at diskutere anvendelsen af 
overskuddet på re~et. 

Ænvendelsen af overskuddet 

Dirigenten indledte med at op
summere: 

Der er et overskud på regnskab 
1999 på godt½ mill. kr. i fht. bud
gettet. I regnskabet anvendes over
skuddet til følgende: Ca. 186.000 
til dækning af driftsunderskud og 
afskrivning på egen:finansiering. 
Ca 100.000 til henlæggelser til 
dækning af tab på tilgodehavender 
hos fraflyttere. Ca 240.000 til kon
solidering afhenlæggelserne. Diri
genten tilføjede, at diskussionen 
om anvendelsen af overskuddet må 
dreje sig om prioriteringen inden 
for de lovbestemte formål. 

~~ 
'·../ 
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Stig Larsen mente ikke, at V As 
administration alene skulle beslut
te, hvordan.overskuddet anvendes. 
Beboermødet bør principielt have 
indflydelse på anvendelsen af over
skuddet, og derfor havde han øn
sket, at anvendelsen af overskuddet 
blev et punkt på dagsordenen. 

Stig mente ikke, at der var grund 
til, at anvende overskuddet til 
yderligere konsolidering afhen-

.w-·"ilæggelserne, fordi Kommunen med 
,.,_/ godkendelse af budget 1999 også 

havde godkendt, at der var foreta
get tilstrækkelige.henlæggelser. 
Regnskabsbeboermødet burde i ste
det diskutere nogle principper for 
og nogle nye ideer til overskuddets 
anvendelse. Ideerne kunne f.eks. 
være oprettelse af en kunstfond, 
forbedring af udeområderne, ned
sættelsen af huslejen, eller noget 
helt fjerde. Beboermødet burde 
endvidere.beslutte at hensætte et 
samlet beløb til det kommende 
budgetbeboermøde,hvorbeslut
ningerne skulle træffes, om belø
bets fordeling på konkrete formål. 

·.-, 
if~Jens Ellesø Oisen syntes, at det 

var nogle interessante ideer Stig 
fremkom med, men ville gerne hø
re Ole Clausen, om det overhove
det var muligt at gøre som Stig 
foreslog? 

Ole Clausen svarede, at princip
perne for anvendelsen af et over-

skud er meget detaljeret fastlagt i 
bekendtgørelsen om a1mene boli
ger. Det er endvidere sådan, at hvis 
der stadig er et overskud tilbage, 
efter at de fire nævnte formål er 
dækket ind, så skal det resterende 
overskud indbetales til boligselska
bets dispositionsfond. Men den 
yderligere konsolidering af henlæg
gelserne indebærer, at Budgetbebo
ermødet kan beslutte, at der skal 
udføres nogle ekstra arbejder i år 
2001 - feks. ekstra asfaltarbejde. 

Afstemninger om regnskabet: 

1. Godkendelse efregnskab 1999 
( dvs godkendelse af det :fremlagte 
et regnskab med et overskud på den 
anførte størrelse) 

I Flertal for, 2 imod. 

2. Godkendelse af anvendelsen af 
regnskabets overskud 
( dvs vil sige afstemning om den 
anvendelse af overskuddet, som er 
foreslået i Regnskab 1999) 

[ Flertal for , 4 imod. 

9. Orientering om Kommu
nens beslutning vedr. parke
ring af .. 

Claus 'Mnmme' Mortensen fra 
nævnet fortalte, at Kommunen 
godt nok har givet tilladelse til, at 
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beboerne kan parkere campingvog
ne og trailere på Galgebakken P
pladser - men kommunen har 
samtidig givet pålæg om, at der 
skal indrettes særlige områder til 
formålet, og at disse områder skal 
afgrænses med levende hegn. 

Nævnet står derfor i en noget tosset 
situation: For at få godkendt parke
ring af campingvogne, som bebo-
. ennødet har besluttet, skal der la
ves et forslag, som tidligere er ble
vet forkastet af beboermødet. 

Nævnet vil forsøge i første om
gang, at få en tilladelse til at op
sætte skilte, så dem som har cam
pingvogne stående :ffir lov til det. 
Men derudover bliver nævnet nok 
også nødt til, at udarbejde et for
slag til særlige pladser afskærmet 
med levende hegn, som Kommu
nen kræver det. Endvidere skal de 
økonomiske udgifter til projektet 
beregnes. Altså alt i alt et projekt, 
som yderligere kræver en hel del 
tid og en hel del arbejde af nævnet. 
Sagen vil i øvrigt blive omtalt i et 
kommende nummer af Galgebak-
keposten. ~ 

Benny Klausen oplyste, at det 
fremgår af T-ekilisk:Udvalgs kom
mentarer til indstillingen, at man 
ikke ønsker fri parkering af cam
pingvogne i Kommunen. Der er 
ensrettede regler for skiltning for 
campingvogne i Albertslund, og de 

kommer også til at gælde for Gal
gebakken. 

Stig Larsen ville på baggrund af 
Bennys indlæg godt have, at næv
net. undersøger, hvilke andre steder 
i Kommunen der er plantet levende 
hegn omkring parkerede camping
vogne. Stig gik i øvrigt ud :fra, at 
Kommunen selv betaler, når den vil 
til at bestemme, hvordan vi indret
ter vores parkeringspladser. 

Vibeke Hansen havde den grund- (~) 
holdning, at kommunen ikke skal 
blande sig i Beboermødets beslut
ninger, og at vi på Galgebakken 
selv kan tage stilling til, om parke
ringsordningen giver problemer 
med for mange campingvogne. 

Vibeke opfordrede nævnet til at gå 
tilbage til Kommunen med en ar
gumentation for, hvorfor vi ønsker 
en spredt parkering i nærheden af 
campingvognsejernes boliger, frem 
for at campingvognsparkering~ 
skal samles på særlige indhegnede 
pladser. 

Vibeke fortalte i øvrigt, at hun (~ 
havde forhørt sig hos to medlem- · _,, 
mer af Teknisk Udvalg om bag
grunden for beslutningen. De 
mente, at det drejede sig om, at 
antallet af parkerede campingvogne 
kunne blive et problem. De to ud
valgsmedlemmer lød i øvrigt noget 
overraskede over, at Kommunens 
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beslutning ikke svarede til beboer
mødets ønske, og syntes at Galge
bakken burde henvende sig igen og 
begrunde sit ønske nænnere, hvis 
Kommunens beslutning ikke var 
tilfredsstillende. 

10) Drøftelse af V As kom
mende generalforsamling 

Ole Binderup orienterede om for
slaget til målsætningsprogram for 

· i:\ år 2000-2005, som er fremlagt til 
' behandling på generalforsamlin

gen. Et væsentlig punkt heri er li
gestilling mellem ejere og lejere 
både økonomisk og med hensyn til 
sociale forpligtigelser. 

·"""-
,/, \I 

Vibeke Hansen spurgte, om det i 
den forbindelse var blevet diskute
ret, at give lejere og ejere mulighed 
for at bytte boliger. Biba Schwoon 
svarede, at hun ikke mente, at mu
ligheden for at bytte boliger havde 
været inde i diskussion, men syntes 
i øvrigt, at det var et udmærket 
spørgsmål at stille på general
forsamlingen. 

11) Behandling af indkomne 
forslag 

1. Forslag om, at det bliver muligt 
atse TV3+ 

(forslaget var optrykt i det udsendte 
beboermødemateriale) 

. Dorthe Brink, som var medfor
slagstiller til det indkomne forslag, 
fremlagde forslaget 

Claus 'Mumme' Mortensen fra 
nævnet redegjorde for nævnets 
indstilling: 

Forslaget har nogle økonomiske 
konsekvenser fordi TV3+ koster 
ca en !O'er mere om måneden end 
de kanaler, som evt. skal udgå. De 
økonomiske konsekvenser skal væ
re beregnet og offentliggjort inden 
beboermødet kan tage stilling. Der
for kan beboermødet i dag kun tage 
stilling til, om nævnet skal arbejde 
videre med forslaget, og stilling til 
hvilken kanal der bør udgå til for
del for TV3+. Nævnet vil så frem
lægge et beslutningsforslag på 
budgetbeboermødet i september. 

Mumme understregede i øvrigt, at 
nævnet ikke har nogen holdning til 
eller lyst til at bestemme, hvilke 

·kanalerbeboerne vælger. Beslut-
ningen om at droppe TV3+ blev 
truffet på et af de mest velbesøgte 
beboermøder i nyere tid, efter en 
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grundig diskussion og en meget 
demokratisk afstemningsprocedure 
i flere runder, hvilket fremgår af 
referatet fra mødet. 

Debat om forslaget 
Nogle talte imod at ændre kanal
valget i utide~ fordi konsekvensen 
kunne blive et skråplan, hvor der 
påhvertbeboermødekunnekom
. me nye forslag til ændringerika
nalvalget. 

Der var bred enighed om, at det var 
ønskeligt med nogle faste procedu- · 
reregler for valg af TV-kanaler, 
evt. en fast to-års periode, nogle 
vedtægter, eller afgørelse ved uraf
stemning. Men samtidig var hold
ningen hos flere, at der burde være 
mulighed for at omgøre fravalget af 
TV3+ på budgetbeboermødet, fordi 
mange var. blevet overrasket over, 
at TV3+ gled ud, og savnede 
sportsprogrammeme. En af de an-

-dre kanaler kunne sagtens undvæ
res, uden at nogen ville savne den. 

Afstemning om. nævnet skulle ar
bgfde videre med forslaget til 
fremlæggelse på budget- • 
beboermødet 

Dirigenten konkluderede, at det 
var vedtaget at nævnet skulle 
arbejde videre med forslaget. 

Herefter forsøgte dirigenten, at 
gennemføre en afstemning om, 
Kanal København eller Norge 2 
burde udgå i det kommende beslut
ningsforslags kanalpakke. Denne 
afstemning blev imidlertid afbrudt 
undervejs af Stig Larsen, som pro
testerede over, at mødet fortsatte 
efter kl 22. 00 

• Dette udløste en del 
tumu1t i middelsvær grad, hvonm
der beboermødet tilkendegav, at 
det ønskede at fortsætte. Undervejs 
lykkedes det dirigenten at sammen() 
fatte nogle tendenser: Der ikke var 
mange, som ønskede at Kanal Kø
benhavn skulle udgå, og der var en 
del som ikke stemte. 

2) Forslag om at genoptage udlån 
af hø;tryksspuler 

Jens Ellesøe Olsen fremlagde et 
forslag om, at "Beboermødet ved
tager, at det fremover er muligt at 
14r,e højtryksspuleren i Galgebak
kens beboerudlån." 

Begrundelsen var, at mange øn
skede at højtryksspule deres plan
keværker, og dermed bidrage til ~ 
forskønnelse af Galgebakken, og \ . ...} 
vandforbruget ved højtryksspuling 
er beskedent 

Benny Klausen kritisere forslaget, 
fordi højtryksspuling af trykim
prægnerede trævætk skyller de 
miljøfarlige imprægneringsstoffer 
ud på jorden, og nedsætter træet 
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modstandsdygtighed Endvidere 
blev forslagsstilleren kritiseret for 
ikke athave offentliggjort forslaget 
inden mødet. 

Forslaget blev nedstemt med et 
flertal imod og 4 for. 

12) Valg af medlemmer til 
nævnet 

I) Beslutning om antal medlemmer 
i nævnet 

Det blev besluttet, at nævnet 
fortsat skal bestå af 9 medlem
mer. 

2) Valg af nævnsmedlemmer 

Alle 9 medlemmer ønskede at gen
opstille. Der var ikke yderligere 
som ønskede at stille op. 

De 9 kandidater blev genvalgt. 
nævnsmedlemmer som blev gen
valgt var: Knud Rudolf Hansen, 
Niels Keller, Jytte Jørgensen, 
Claus Thing Mortensen, Birthe 
Y. Nielsen, Jens Ellesøe 01-
sen,Lisbeth Rosenberg, Annette 
Schrøder og Biba Schwoon. 

3) Valgafsyppleanter til nævnet 

Det blev besluttet at der fortsat 
skal være 4 supplean1pladser. 

Anne Dorthe Gieløff og Lone 
Rasmussen ønskede at fortsætte 
som suppleanter. Endvidere 
stillede Ebbe Sonne og Lise 
Reich op til suppleantvalget. 
Alle 4 blev valgt. 

13) Valg af intern revisor 

LeifNielsen ønskede at fortsætte 
som intern revisor. 

I LeifNielsen blev valgt til posten. 

14) Valg til Albertslund 
Kommunens Brugergruppe 

Sten Hansen (tidligere repræsentant 
i Brugergruppen) oplyste, at Poul 
.Ev:ald Hansen ønskede at stille op 
som repræsentant til Brugergrup
pen. Birthe Y. Nielsen ønskede at 
stille op til suppleant. 

I Begge blev valgt. 

15) Eventuelt 

Aage Nissen opfordrede Beboer
husets forretningsudvalg til at an
nullere prisforhøjelserne på udlån 
afbeboerhusene,ogtilbagebetale 
til de beboere, som har betalt for 
meget. Begrundelsen var, at priser
ne for udlån af lokaler ifølge V As 
bestemmelser skal besluttes på et 
budgetbeboermøde. På sidste bud-
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getbeboermøde blev forretningsud
valget opfordret til at lade priserne 
følge den almindelige prisudvik
ling, og Dorthe Brink sagde, at for
retningsudvalget ville kigge på sa
gen, men der blev intet besluttet 
ifølge referatet 

Dorthe Brink fra husets forret
ningsudvalg gav Åge medhold i 
kritikken, og lovede at forre1nings-
-udvalget 'vil kigge på sagen'. 

Referent 
Sten Erik Hansen 

Dirigent 
Dorte Brink 

Meddirigent 
Birthe Y. Nielsen 

Efterskrift fra referenten: 
For et stykke tid siden kom jeg i et letsindigt øjeblik til at sige, at reje- I 1Q 
ratet ville blive færdigt, så det kunne nå at blive uddelt separat samti-
dig med Galgebakkepostens juni-nummer- Men det nåede jeg altså ik-
ke alligevel. Beklager meget. 
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Beboernævnet på Galgebakken, august 1999 

Evt. placering af påhængskøretøjer ,_. 
herunder campingvogne, på Galgebakken 

ForsLag og beslutningsgrundlag til beboermødet 15.09.99 

Historien bag: 
I en årrække er det ikke blevet taget så nøje, a~ det ikke er lovligt at 
parkere campingvogne, trailere o.a. påhængskøretøjer på offentlig vej, 
herunder Galgebakkens parkeringspladser, med nii.ndre der findes sar ligt 
angivne og skiltede pladser. 

På et tidspunkt før de to byggesager blev politiet imidlertid opmærksom 
på (og gennem klager gjort opmærksom på)·, at dette problem ikke var løst på 
Galgebakken. Drift og Nævn fik henstand med løsningen af probl.emet til 
efter afslutning af de to byggesager, når tilstandene på P-pladserne igen 
var bl.evet normal.e. · · 

For øjeblikket er der placeret et antal campingvogne, camp-let'er og 
påhængsvogne, en kanovogn og en jolle rundt om på P-pladserne. En trailer 
har stået på P-pl.ads B, men er efter en klage og deraf følgende påbud fra 
VA blevet fjernet (se indlæg' fra ejeren i GB-post nr. 243). 

Drift og Nævn har diskuteret problemet for at finde en løsning, men har 
ikke kunnet finde frem til. et forslag, som alle kan stå bag. Derfor 
fremlægger vi 3 forslag til beboermødet. 

Reglerne: 
I samtlige kommuner i Storkøbenhavn må tunge køretøjer og 
påhængskøretøjer kun parkeres på særligt afmærkede steder i 
perioden 19.00 - 7.00. Det drejer sig om: · 
- biler med tilladt totalvægt på over 3500 kg (lastbiler, 
busser o. lign.) 
- motorredskaber og traktorer 
- påhængskøretøjer, herunder campingvogne. 
Campingvogne og andre påhamgskøretøjer med tilladt totalvægt på 
højst 2000 kg må dog parkeres i indtil 24 timer uden for de 
særligt afmærkede parkeringsområder. 
For overtrædelser kan der pålægges afgift i medfør af 
færdselslovens§ 121. 
Disse regler har været gældende fra 2. august 1982 i 
Københavns, Frederiksbergs, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, 
Hvidovre, Glostrup og Tårnby politikredse. 

Praksis andre steder: 
Afdelingsleder Ole Binderup har forespurgt i VAs administration, i 
kommunens byplanafdeling og kommunens vejafdeling, hvordan de 
forho1der sig til spørgsmålet. 

VA's administration henviser til reglerne. Der synes man, det er 
dårlig service over for campingvognsejere, hvis man ikke indretter 
pladser til deres køretøjer. Det vil heller ikke af VA bLive 
betragtet som god service at opkræve særskilt leje af sådanne 
pladser, og VA mener, det vil blive vanskeligt at administrere. 

Kommunens byplanafdeling henviser til bygningsreglement og 
lokalplan, som hver for sig kræver det nødvendige antal P-pladser 
til personbiler o.lign. (o.lign. kan ikke tolkes som campingvogne). 
Boligafdelingen må selv afgøre det. I lokalplanen findes desuden en 
bestemmelse om, at parkering ikke må "virke skæmmende", men 
erfaringsmæssigt kan bestemmelsen ikke bruges. 

Kommunens vejafdeling henviser til ovenstående regler. Der er 
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1.1 frit slaw" m.h.t. hvor mange pladser, der indrettes, og hvordan de 
indrettes. Det kan gøres samlet eller spredt, men det skal altid 
afmærkes præcist, hvor campingvogne og trailere må placeres. Alle 
indregistrerede påhængskøretøjer kan i givet fald bruge de afmærkede 
pladser. Der kan ikke sættes begrænsninger på.hverken køretøjets 
længde, højde eller farve. 

Det; vi:L være f;i11adt. at gøre den sær:Lige parkering tidsbegrænset; 
enten ved at notere de ti11adte perioder sammen med ski1t;ningen 
e.1.l.er· ved at nedtage og opsætte ski1t;ene for hver periode, de måtte 
være gæ1d.ende. 

De tre forslag (med mindre variationer): 
Opmærksomheden henledes på, at· der vil være etablerings
omkostninger for pladserne til skiltning og supplerende 
plantegitre. 

1 a. Der må ikke parkeres påhængskøretøjer, herunder 
campingvogne på Galgebakkens parkeringspladser. Disse 
køretøjer he.nvises til pladser uden for Galgebakken, hvor 

-det er muligt at parkere dem mod en årlig leje. 

Begrundelse: 
Mange af Galgebakkens beboere, både fod.gangere, cyklister og 
bilejere kommer til Galgebakken via parkeringspladserne. Fra mange 
af Galgebakkens huse og haver er der direkte udkig til 
parkeringspladserne. Bl.a. derfor vedtog et beboermøde for nogle år 
siden, at der ikke måtte "p•rkeres" en skurvogn som varksted på. en 
af parkeringspladserne. 

Campingvogne er høje og rager op over plankeværkshøjde. De. 
færreste syn•s, de er s:mukk• at se på.. (Camp-let•er og mindre 
p1hængsvogne er ikke så høje og derfor ikke s:iu.m-a.nde i. højden. Man 
kunne derfor valg• at tillade disse lave (ikke over privatbil-højde) 
påhængskøi;-etøjer placeret på de markerede pladser.) 

1 b . variation: 
Der må ikke parkeres campingvogne og større trailere på 
Galgebakkens parkeringspladser. Derimod må camp-let'er og 
lave (ikke over privatbil-højde) anhængere placeres på de 
dertil markerede pladser. 

2. På dertil ma~kerede pladser må parkeres påhængskøretøjer, 
herunder campingvogne, på helårsbasis. Metode til 
fordeling af disse pladser afgøres, når behovet er 
undersøgt. 

Begrundelse: 
De Galgebakke-beboere, der har campingvogne o.lign., skal kunne 
parkere dem på Galgebakken på. samme måde, som bilejere kan parkere 
deres biler; 

3. På dertil markerede pladser må parkeres påhængskøretøjer, 
herunder campingvogne. Tilladelsen er tidsbegrænset til 
skoleferier (Albertslund kommunes ferieperioder) samt en 
uge før og efter henholdsvis vinter-, påske-, efterårs
og juleferie og 3 uger før og efter sommerferien. 
(Evt. sanktioner for overtrædelse iflg. færdselslovens§ 
121 v/politiet.) 



Begrundel.se: 
Med tidsbegramset parkering risikerer man ikke at skulle se på 
campingvogne o.lign., der aldrig bliver flyttet, og efterhånden 
bliver rustne, fulde af alger m.m. Driften belastes ilcke af .denne 
:t,egransriing, da det er politiet, der skal. acbilinistrer• evt. 
overtrade1ser. 

4. Mul.igt tillæg til. evt. besl.uttet pkt. lb., 2 el.l.er 3: 
For alle parkerede påhængskøretøjer opkræves en 

-3-

leje, der fastsættes efter indhentning af "markedspriser" 
på lignende parkering.- (Ca. kr. 2.400 på årsbasis= kr. 
200 mdl. for campingvogne har været nævnt.) 

Begrundel.se: 
En opkravet 1eje for ~arkering vil for det første dakke de 
ekstraomkostninger, der skal afholdes til. ~tablering og 
veciligeh(?1del.se af pladserne. For det andet vi1 den kunne give 
Gaigabakken en indtægt, For det tredie vil. den sidestilie 
Galg~akke-parkering med lignende områder. 

Drift c,g Nævn har efter forslag fra Grønt Udvalg udpeget ca. 
ZS-20 mul.ige pl.adser. Efter evt. besl.utning om placering af 
påhængskøretøjer skal. der foretages egentl.ig opmål.ing og 
offentl.iggørel.se af de nøjagtige pl.aceringer,- så beboere tæt på 
vil. få mul.ighed for at gøre indsigel.se. 

Ovenstående synspunkter _er alle repræsenteret i Nævnet. 



Grønt udvalg, august 1999 

Udvalget er af Drift og Nævn blevet bedt om at udpege en række 
placeringsmuligheder - så vidt muligt 5 på hver parkeringsplads 
- for campingvogne, trailere, camp-let'er, påhængsvogne 
o.lign., som på offentlig vej (i dette tilfælde Galgebakkens P
pladser) kun må parkere på nærmere angivne og skiltede pladser. 

Dat er grundlæggende udvalgets synspunkt, at P-pladserne og 
udsigten fra husene vil blive skæmmet af campingvogne o.lign., 
og at de derfor bør parkeres uden· for Galgebakken på dertil 
indrettede pladser. Men på opfordring har vi peget på de 
steder, der efter vores opfattelse vil være mindst generende 
for alle beboere. 

vores forslag vil kunne ses ar vedlagte planoversigt over 
Gal.gebakken. 

Forslaget er kun til brug for den indledende beslutningsproces 
på beboemiødet den 15.09.99. 'Når en beslutning er truffet, vil 
der derefter skulle laves særlige opmålinger - og efter vores 
mening en detaljeret plan, der kan give de beboere, der bor 
tættest på, lejlighed tii indsigelse. 

Vi har opstillet flg. kriterier for vores forslag: 

1. C.uøpingvogne er generelt store,· _høje og grimme, grimmere end 
personbiler. De betragtes derfor som en ulempe, som beboerne ikke 
vil kunne nyde at have udsigt ti.l. · 
(Dette synspunkt har intet at gøre med campingvognenes brugsvaardi og 
•jernes glade ved at eja og brug• detlL,) 
Trailere, caltlp-let•er og mindre anhængere rager generelt ikke så 
højt op og er alene derfor mndre generende, Dog kan også trailere 
fås af en størrelse, der vil genere lige så meget som campingvogne. 

2. Adgangsveje til boliger skal derfor friholdes_ for campingvogne. 

3. Hvilke parkeringspladser har hvilke ulemper, der ikke omfatter 
campingvogne? 

4. 

A. Lukket Unit og to omkringliggende.åbne rum omkranset af høje, 
uskønne betonmure. Containere til glas og papir. 
B. Autorwn, cykelsmed, containere til glas og papir. Stor kompost
indhegning. 
c. Røbmand med tilhørende container og skurvogn. Containere til glas 
og papir. Stor kompost-indhegning. 
D. Tilkørsel til materialegård og genbrugsgård. Container uden 
indhold (?) • 
E. containere til glas og papir. stor kompost-indhegning. 

Hvilke parkeringspladser har ledig parkeringskapacitet? 
A. Nogen fri kapacitet. 
B. Ved spidsbelastning ingen fri kapacitet. 
c. Xngen fri kapacitet, snarere overbelastning. 
D. En del fri kapacitet. 
E. Nogen fri kapacitet. 

\' :, .. ,·, 
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7. Forslag ti, parkering,af campingvogne og trailere. 

FREMLÆGGELSE AF FORSLAGENE 
Nævnet havde udarbejdet en række for
slag, som var indeholdt i det udsendte 
materiale til beboermødet, På mødet 
blev forslagene fremlagt af Biba 
Schwoon fra nævnet: Biba nævnte ind
ledningsvist, at forslagene er foranledi
get at: at vi ikke længere må lade hånt 
om, hvor campingvogne og andre på
hængskøretøjer er placeret. Hvis disse 

r, køretøjer skal kunne parkeres på Galge
bakken, skal vi have nogle skiltede plad
ser. Sagen er blevet grundigt diskuteret i 
nævnet, og nævnet fremlægger tre for
skellige hovedforslag, samt nogle min
dre variationer til hvis parkering af cam
pingvogne tillades, endvidere et forslag 
vedrørende betaling. Biba gennemgik 
derefter forslagene: 

Forslag 1: 
Der må ikke parkeres påhængskøretøjer 
på GBs parkeringspladser. Dette forslag 
skyldes, at nogen synes at campingvog
ne ikke er så smukke, og at man ikke 
skal bruge campingvognene til daglig, 
ligesom man skal bruge bilerne, så de 
skal være her. 

""" rors/ag Ib: 
Indeholder den mulighed, at man må 
parkere campletter og andre lave på-

hængskøretøjer, men kun på dertil mar
kerede pladser. 

Forslag 2: 
I følge dette forslag må man på særligt 
afmærkede pladser parkere påhængskø
retøjer, herunder campingvogne på hel
årsbasis. Hvis dette besluttes, vil vi 
undersøge behovet, og finde frem til en 
metode til fordeling af pladserne. En 
undersøgelse afbehovet er nødvendig, 
fordi der nok er flere beb_oere end nu, 
som vil parkere deres campingvogne på 
Galgebakken, hvis det bliver tilladt. 

Forslag 3: 
På dertil markerede pladser må parkeres 
påhængskøretøjer, men tidsbegrænset til 
skoleferierne i Albertslund. Det bliver 
politiet, som skal holde øje med over
trædelser, så GBs drift bliver ikke bela:
stet af opgaven. 

Pors/ag 4, · om betaling: 
Hvis det bliver besluttet at tillade parke
ring af campingvogne, så ligger der et 
forslag om, at der skal betales en leje, 
som skal dække omkostningerne ved 
etablering og vedligeholdelse af pladser
ne. Nogle synes også, at d~ vil helt 
rimeligt, hvis det samtidig skaffer GB en 
lille indtægt. 

DRØFTELSE AF FORSLAGENE MED SPØRGSMÅL OG DEBAT 
Grønt udvalg har på opfordring fra nævn og drift udpeget nogle steder på parke
ringspladserne, hvor parkering af campingvogne i givet fald kan ske. Dette har ud
valget gjort ud fra to kriterier: At campingvogne ikke er kønne, og derfor ikke skal 
være parkeret for tæt på boligerne, og at campingvognsparkering bør ske, hvor der er 
ledig kapacitet. Det har resulteret i et forslag, som indebærer, at de 'indre' parke
ringspladser friholdes, mens de 'ydre' parkeringspladser godt kan afgive noget ledig 
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plads. Afdelingsleder Ole Binderup har fundet frem til at 10 skilte inkl. galger og 
montering koster ca. 30.000 kr. Dertil kommer udgifter til anlæg og vedligeholdelse 
af parkeringspladserne. · 

Efter en kritik fra Stig Larsen for at nævnet fremlagde unødvendigt komplicerede og 
restriktive forslag, uddybede Biba baggrunden for forslagene: Formålet har ikke 
været at lave begrænsninger, men efter udløb af dispensation fra politiet, mens byg
gesagen foregik, har nævnet været nødt til at tage problemet op, og diskussion i 
nævnet har så affødt de forskellige forslag. " Ikke for at skaffe så mange begræns
ninger som muligt, men for at tage de meninger, som var i nævnet, som vi regnede 
med var repræsentative for GBs beboere, og få dem diskuteret, så vi kunne finde 
nogle løsninger, som også dækkede meningerne på Galgebakken."( ... ) "Men det _ 
handler om, at politiet har bedt os om at løse de ting, og det er ikke gjort ved at sættl · 
et par skilte op vedindkørsleme, men ved at lave markerede pladser." 

STILLINGTAGEN TIL FORSLAG 1 (OM ET GENERELT FORBUD MOD PARKERING AF 
PÅHÆNGSKØRETØJER)LFORBU-

Stig Larsen: 
Beboerne der bor her betaler for parke
ringspladserne, og skal derfor selvfølge
lig have ·1ov til at parkere campingvogne 
og trailere. 

Fritjof: 
Beboerne skal have lov til at parkere 
campingvogne, men det skal så vidt 
muligt også ske uden, at udsigten 
skæmmes for beboerne. Helst ved, at der 
findes en tilpas afsides plads, hvor ingen 
bliver generet af udsigten. Hvis et sådant 
sted ikke kan findes, så bør genen spre-
des så meget som muligt. " 

En beboer (navn ikke oplyst): 
Har selv campingvogn, men parkerer 
den ikke på Galgebakken pga. risikoen 
for hærværk. Men dem der ønsker det, 
skal have lov. 

Vibeke Hansen: 
Der er masser af plads på parkerings
pladserne, og derfor skal beboerne have 
lov til at parkere campingvogne og trai
lere, naturligvis under hensyntagen til 
omkringboende. Kun hvis der bliver 
pladsproblemer, må det tages op som et 
problem. 

En beboer (navn ikke oplyst) gjorde 
opmærksom på, at han var stærkt af-
hængig af at have en lille trailer til brug 
for sit arbejde i en hjemmeservicevirk
somhed, til at transportere maskiner ~ 
m.m. Et forbud mod parkering aftrailenf j 
ville give ham store problemer og kunne 
indebære, at han blev tvunget til at inve
stere i en større kasse-varevogn for at 
løse sit transportbehov. 

Dirigenten bragte efter diskussionen 
forslag I til afstemning. Forslaget blev 
nedstemt (-1-). 
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STILUNGTAGEN TIL FORSLAG 1B (OM TILLADELSE TIL PARKERING AF LAVE 
TRAILERE PÅ DERTIL MARKEREDE ·PLADSER, MEN IKKE CAMPINGVOGNE OG HØJE 
TRAILERE) • 

Benny Klausen anbefalede et ja til dette 
forslag: Dels fordi det er den tilstand, 
som har eksisteret længst tid på Galge
bakken, og dels fordi en vedtagelse af 
forslaget kun indebærer, at 3-4 store 
campingvogne skal flyttes væk fra GBs 
parkeringspladser. Endvidere er det 
campingvognene, som er problemet ud 

· 
7 ra det billede, man ser af bebyggelsen 

som helhed. Derfor foreslog Benny i 
forlængelse af sin anbefaling af forslag 
1. b, at der tillades fri parkering af traile
re og campletter. 

Det sidste blev imødegået af en anden 
beboer (navn ikke oplyst), som gjorde 
opmærksom på, at hvis parkering af 
trailere og campletter skulle tillades, så 
skulle det pga. krav fra politiet være på 
særligt afinærkede pladser. Ellers ville 
enhver beboeranmeldelse resultere i en 
parkeringsbøde fra politiet. Beboeren 
anbefalede derfor forslag 2 i stedet for 
l.b. 

Dirigenten brage forslag 1. b til afstem
ning. Forslaget blev nedstemt. (-i-) 

STIWNGTAGEN TIL FORSLAG 3 (OM TIDSBEGRÆNSET PARKERINGSTILLADELSE) 
Umiddelbart herefter bragte dirigenten under campingvogne, på dertil markere-
forslag 3, om tilladelse i ferieperioderne de pladser. Forslaget blev nedstemt. (-i-) 
til parkering afpåhængskøretøjer, her-

MYNDIGHEDERNES KRAV TIL EN PARKERINGSORDNING FOR GALGEBAKKEN . 
Spørgsmålet om, hvilke krav myndighe- imødegået af flere nævnsmedlemmer 

. derne, især politiet, stillede til en evt. med henvisning til myndighedskrav. 
parkeringsordning for anhængere, blev Fortalerne for løsningsmodellen udtrykte 
gentagne gange under mødet taget op til tvivl om, hvorvidt kravet om særlige 
diskussion: skiltede pladser til campingvog

.;,-...., . L · )ttg arsen: 
"Det mest simple man kan gøre, er at 
sætte et skilt ved indkørslen, om at Gal
gebakkens beboere kan parkere cam
pingvogne og anhængere på parkerings
pladsen." ( ... ) Så har man ikke lavet et 
stort bureaukratisk nummer ud af noget, 
som i virkeligheden ikke er et problem." 

Løsningsmodellen med skilte kun ved 
indkørslerne blev støttet af andre møde
deltagere, men løsningsmodellen blev 

ne/trailere var et så kategorisk myndig
hedskrav, som nævnet gav udtryk for, og 
mente at parkeringsordningen kunne 
forhandles med de relevante myndighe
der under hensyntagen til de faktiske 
forhold på Galgebakkens parkerings-
pladser. · 

Biba Schwoon fra nævnet præciserede 
den melding, som nævnet havde :fået fra 
Politiet: "det handler om, at politiet har 
bedt os om, at løse de ting; og det er 
ikke gjort ved at sætte et par skilte op 
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ved indkørslerne, men ved at lave mar
kerede pladser." 

En beboer (navn ikke oplyst) bekræfte
de: "I kigger på Biba med vantro. Jeg vil 
bare sige, at jeg har faktisk talt med 
Politiet, og det er korrekt hvad Biba 
siger: Vi har ikke lov til - uanset hvor 
lille og uanseelig en trailer det er - så må 

· den ikke stå her."( ... ) "De må altså for-
melt ikke stå her, fordi parkeringsplad
serne er offentlig vej." 

STILUNGTAGEN TIL FORSLAG 2 
Tilbage blandt forslagene fra nævnet 
stod forslag 2, der i sin helhed lød: "På 
dertil markerede pladser må parkeres 
påhængskøretøjer, herunder camping
vogne, på helårsbasis. Metode til forde
ling af disse pladser afgøres, når behovet 
er undersøgt." 

Inden afstemningen om dette forslag, 
blev der flere gange stillet spørgsmål til 
og diskuteret, hvem der med en evt. 
vedtagelse af forslaget ville have kom
petence til beslutte "metode til fordeling 
af disse pladser", og om en vedtagelse 
på beboermødet betød, at grønt udvalgs 
skitse til fordeling af pladserne kunne 
gennemføres uden en ny beboermødebe
slutning: 

I et af de første indlæg præciserede Biba 
Schwoon at: "Vi forestiller os ligesom 
med alle andre placeringer afboldbaner 
og hvad der nu ellers har været, at man 
tager en beslutning på beboermødet, og 
bagefter laver man en beboerhøring, 
hvor folk har mulighed for at fremkom
me med synspunkter, som vi ikke har 

Ole Binderup støttede 1.,.,nne udlægning 
af Politiets oplysninger: "Det er præcist 
det, der lige er sagt. Fordi det er ikke 
V A, der har sagt det, det er Politiet, der 
til mig har sagt, at sådan er reglerne, og 
de er refereret meget præcist." 

Jens Ellesøe fra nævnet kommenterede 
løsningsmodellen med blot at sætte et 
skilt op ved indkørslerne: "Det kan ikke 
opfylde de krav, der er blevet lagt på os. 
Så derfor kan vi slet ikke behandle det 
forslag. Det bør afvises ved porten." 

tænkt på." Der blev herefter spurgt fra 
salen, om det var grønt udvalg alene, 
som skal tage stilling til placeringerne. 
Biba Schwoon uddybede yderligere: 
"Vi forestiller os, at det her er en beslut
ning om, hvordan det principielt skal 
være. Det næste, alle detaljerne skal 
selvfølgelig også foreligges. Vi forestil
ler os ikke, at en så ømtålelig sag som 
den her afgøres af et lille antal menne
sker." 

Diskussionen dukkede dog op igen, da 
dirigenten lagde op til en afstemning om 
forslag 2. Her tog Claus Mortensen fra 
nævnet ordet til procedure, og præcise
rede at kompetencen til at beslutte, hvor 
pladserne skulle ligge lå hos et efterføl
gende beboermøde: "Hvis det er et 
spørgsmål om, hvor de afinærkede plad
ser skal være ?"(dir. bekræfter) "Så er 
det til afklaring på næste beboermøde. 
Det står hvis man blader en side frem" (i 
det udsendte materiale /ref). 

Dirigenten bryder ind: "Det har jeg prø
vet at spørge om flere gange.". 
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Claus:" Der står, at ,1 tager man stilling 
til næste gang." 

Stig Larsen mente dog, at en beboermø
devedtagelse alene af forslag 2 kunne 
indebære, at en senere beboermødebe
slutning ville blive reduceret til at 
spørgsmål alene om, hPor de afmærkede 
båse skal være. Diskussionen 1111 drejede 
netop sig om, at stederne for parkering 

· enten skulle være særligt markerede 
båse, eller de steder hvor køretøjerne 

0s.t.od, skulle forsynes med en skiltet par
. :ringstilladelse. At sikre det sidste, 
gjorde han opmærksom på, var menin
gen med det ændringsforslag han havde: 

"Det ændringsforslag der ligger, går lige 
præcis jo på den situation, hvor det er 
2'eren der er gældende. Nemlig spørgs
målet: Skal parkeringstilladelsen følge 
det køretøj, der skal parkere, eller skal 
køretøjet flytte derhen, hvor parkerings
pladsen er blevet udnævnt!( ... ) Det 
fremgår ikke af forslaget (forslag 2) at 
det er det, der diskuteres(, .. ) . Der ligger 

indbygget afbagdøren i det der forsl1;tg, 
at det er den løsningsmodel, der ligger 
omkring kortet, der er udgangspunktet". 

Dirigenten afbryder Stigs indlæg: 
"Må jeg godt lige sige, hvad der sker. 
Det er sådan, at hvis 2'eren bliver vedta
get, så skal vi lave en vejledende af
stemning om det, fordi dem, der skal 
lave det konkrete forslag, skal vide, om 
de skal arbejde med enkeltparkeringer, 
eller de skal arbejde med gruppeparke
ringer, eller at de skal arbejde med beg
ge dele. Og det vil sige at, som det me
get rigtigt bliver sagt, så bliver vi nødt 
til, at stemme om 2'eren: Om der på 
dertil markerede pladser må parkeres 
påhængskøretøjer herunder camping
vogne på helårsbasis. Metode til forde
ling af disse pladser afgøres, når behovet 
er undersøgt." 

.Forslag 2 blev vedtaget.( 1" ). Dirigenten 
konkluderede: "Det er så det, der er 
gældende." 

STILUNGTAGEN TIL STIG LARSENS FORSLAG (OM GENEREL 
PARKERINGSTILLADELSE PÅ P-PLADSERNE) 

Dirigenten gik herefter over til, at sætte 
.Stigs forslag til afstemning. Ordlyden af 
·. :slaget (som det fremgik af overhead
planchen, der blev fremvist på mødet): 

"Forslag ang. campingvogne. Der 
opsættes skilte hvor der gøres op 
mærksom på at G.B beboere må st;//e 
campingvogne og trailere på deres 
parkering .. 

Stig" 

Inden afstemningen fandt sted, var der 
dog en intens dialog mellem dirigenten 
og salen om fortolkningen af forslaget: 

Dirigenten: 
"Det der står her, det er, at beboerne må 
stille campingvogne og trailere på deres 
parkering. Ja det må være fortolkningen 
af det. Hvem mener, at det skal væ-
re ... Nej det skal markeres." 

(uro i salen) 

• GALGEBAKKEPOSTEN ~9 



Kommentar fra salen: 
"Det betyder, at markeringen følger 
vognen"( ... ) 

Dirigenten: 
"Det betyder, at det bliver ud for ... " 
( støtte fra salen: " ... der hvor den står!"). 
Dirigenten: "Ja, ... der hvor der er nogen, 
vil der være en markering, ikke?" 

Dirigenten gennemfører afstemningen: 
"Hvem går ind for, at man primært laver 
det ud for egen parkering?" 
... (håndsoprækning af stemmesedler) ... 
Dirigenten: "En contra: Hvem mener, 
man skal lave bokse?" 

Under afstemningen brød Benny Klau
sen ind: 
"Det kan ikke tillades, det er noget for
færdeligt s\udder, at sende noget til 
afstemning, som ikke kan tillades af 
politiet.".· 

Men dirigenten fuldførte afstemningen. 
Han konkluderede på udfaldet af af
stemningen: "Der er flertal for, at man 
undersoger, om det primært kan laves 
uden for egen parkering."( 1') (uro i 
salen) 

Dirigenten fortsætter: "Det der vil ske 
næste gang, det er sa, at der bliver ud
arbejdet et forslag, efter at man har 
undersogt behovet." 

Spørgsmål fra salen til dirigenten: 
"Hvordan skal den behovsundersøgelse 
foregå?" 

Dirigenten: " Jeg går ud fra, at man 
spørger i Galgebakkeposten, hvem der 
har nogen, eller også kigger man, jeg 
ved det ikke" 

STILLINGTAGEN TIL FORSLAF 4 (OM BETAUNG) 
Til sidst under dagsordenspunktet frem- ingen grund til at arbejde videre med et 
lagde dirigenten forslaget om betaling konkret prisforslag. 

·"""", 

for parkering af påhængskøretøjer til 
debat og afstemning. (Forslaget fra 
nævnet om betaling indebar, at mar
kedsprisen for lignende parkering andre 
steder skulie lægges til grund. Et beløb 
på ca. 2.400 kr. på årsbasis var nævnt i 
forslaget som eksempel.) 

Frittjof mente, at eftersom campingvog
ne var så grimme, burde der laves noget 
afskærmning evt. med nogle grønne 
planter omkring pladserne. H~rtil lød en 0 
leje på 200 kr. om måneden ikke ureali
stisk. 

Claus Mortensen, nævnsmedlem.fore
slog, at der kun blev taget stilling til 
betalingsforslaget som princip. Hvis det 
bliver vedtaget, må nævnet lave nogle 
forslag til næste beboermøde. Hvis be
talingsprincippet bliver nedstemt, er der 

Jens Ellesøe mente, at eftersom det nu 
var besluttet, at der med skiltning skal 
markeres en plads, hver gang en beboer 
anskaffer sig en campingvogn eller en 
trailer, bliver ordningen så bekostelig, at 
der bør opkræves en leje, som står i 
relation til udgifterne. 
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Vibeke Hansen mente ikke, at der burde 
opkræves betaling, fordi det blot drejede 
sig om et skilt til markering af pladsen, 
og skiltet kunne leveres videre til nye 
campingvognsejerne, når en beboer ikke 
mere havde brug for skiltet. Det kunne 
så højst dreje sig om en engangsudgift 
på et par hundrede kr. pr. skilt. 

Dirigenten sendte herefter forslaget om 
betaling til afstemning. Ved håndsop-

3. Eventuelt: 
I ventetiden under optællingen af stem
mesedlerne åbnede dirigenten for kom
mentarer til dagsordnens efterfølgende 
punkter, som ellers blev udskudt til et 
nyt beboermøde. Der kom to indlæg 
vedrørende forslagene til husdyrregle
ment: 

Ulla Hvidberg, som var forslagsstiller til 
det ene af forslagene til husdyrregle
ment, oplyste at hun gerne ville indgå i 
udvalget med henblik på at samarbejde 
de to forslag. 

Biba fra udvalget sagde, at de gerne ville 
arbejde sammen, men det havde bare 
ikke været til at nå. 

. __ Ulla svarede, at hun for to år siden hav
de gjort opmærksom på, at hun var me
get interesseret i at indgå i arbejdet med 
at udforme et forslag til husdyrregle
ment, men hun var ikke blevet kontaktet. 

rækning af stemmesedler var udfaldet 30 
for en betalingsordning og 32 imod. Pga. 
usikkerhed om udfaldet, sendte dirigen
ten forslaget til skriftlig afstemning. 
Resultatet efter optælling af stemme
sedlerne var nu 25 for en betalingsord
ning, og 32 imod, og en som udlod at 
stemme. Forslaget om betaling var 
hermed nedstemt. (-lf) 

En beboer (navn ikke oplyst) ville gerne 
høre, om reglen der siger, at hunde altid 
skal føres i snor inden for Galgebakkens 
område, også omfattede forhaverne. 
Hvis dette ikke var tilfældet, ville hun 
gerne stille et forslag om, at hundegårde 
ikke må indrettes på det af lejemålets 
areal, der støder ud mod stræderne. 

Biba fra udvalget bad om, at få et skrift
ligt forslag tilsendt, hvilket beboeren 
ville gøre. 

Forslaget medførte en del diskussion i 
salen, og dirigenten kommenterede for
slaget og problemstillingen:· "Principielt 
kan du sige, at du ikke vil have hunde
gårde hos naboen, hvis du har mod og 
mandshjerte til det". 

Herefter forelå resultatet af den skriftlige 
afstemning. 

Sten Erik Hansen Anita Sørensen-
Referent Dirigent 
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I, 
Beboernævnet, nov. '99 

Vedr. : Beboermøde om campingvogne 

På beboermødet den 15. september 1999, hvor punktet om trailere 
og campingvogne blev førstebehandlet, var der beboere, der 
beskyldte N.ævnet for selv at have "fundet på", at der nu skulle 
indføres regler om parkering af ovennævnte påhængskøre~øjer, og 
bad om at se dokumentation for henvendelsen fra politiet. 

Brevet (af 30.12.97) fra Politimesteren i Glostrup/Nærpolitiet 
i Albertslund/politiassistent ~inn Månsson er stilet til 
Beboernævnet, som på det tidspunkt havde kontakt med FM om et 
knallertproblem. Dette omtales først i brevet, som fortsætter: 

"Hermed er problemerne ikke slut. Jeg har fået fl.ere 
henvendelser fra bel;,oere i Torv og Vester vedrørende ul.ovlig 
parkering af campingvogne og påhængskøretøjer. Jeg har den 
29.12.97 konstateret 15 ulovl.ige parkeringer i hele Gal.ge
bakken. Disse var al.l.e tjenl.ige til. at modtage en parkerings- · 
afgift på kr. 440 1 -., 

Kunne nævnet foranledige en information, evt. i 
Gal.gebakkeposten, om det ulovlige i disse parkeringer, så vil· 
jeg hol.de igen med girokortene i januar måned. 

Samtidigt vil. jeg opfordre jer til at indrette særl.ige p
pladser .til campingvogne og påhængskøretøjer i hele området. 
Det k~n gøres ved skil.tning, efter ansøgning sendt ·til. 
kommunens tekniske forval. tning, som efterfølgende fremsender 
ansøgningen til godkend.el.se ved politiet . 

. .• /. Pol.i tibekendtgørel.se vedr. p~rkering i Glostrup pol.i tikreds 
vedl.agt." 

Orienteringen blev bragt i Galgebakkeposten (nr. 228, s. 5). 
Afdelingsleder Ole Binderup havde de~efter i en periode kontakt 
med FM for at opnå en generel dispensation for Galgebakkens~
pladser, så længe-vi havde de unormale par~eringsforhold, som 
tag- og varmesag medførte. · 

Galgebakken fik ingen skriftlig dispensation, men et løfte om, 
at politiet ville "se gennem fingre med" de ulovlige 
parkeringer under forudsætning af, at vi så løste problemet, 
når forholdene igen var blevet noxmale. De ville imidl.ertid 
ikke kunne undgå at behandl.e evt. kl.ager, der måtte bl.i ve 
rettet til dem af beboere på Gal.gebakken. - Som en del ejere af 
campingvogne, camp'letter og trailere allerede har erfaret, har 
sådanne klager udløst bøder i hele perioden. 

Det arbejde, der nu er i gang, med at lovliggøre disse parke
ringer, har således en meget praktisk og for beboerne i d,et 
lange løb ubehagelig økonomisk baggrund. Nævnets oplæg til 
mødet den 15.09.99 var baseret på de oplysninger, vi og Ole 
Binderup indtil da havde fået af politiet. Oplægget til den 
23.11.99 er baseret dels på beboermødets beslutninger, dels på 
de justerede oplysninger, som politiet og kommunens tekniske 
forvaltning har forsynet os med. 

For Nævnet - Biba Schwoon 

Side2af 12 Materiale til beboermødet den 23. november 1999 



Campingvogne på Galgebakkens P-pladser 
3 alternative forslag til campingvogns-P til forelæggelse på beboermødet d. 23. nov. '99. 

Grundlaget: 
På beboermødet d. 15. september blev fremlagt 3 forslag til campingvogns- og trailerparkering. In
gen af forslagene blev vedtaget uændret, men der blev i stedet truffet nogle principbeslutninger: 

1. Det skal gøres muligt at parkere sin campingvogn eller trailer på Galgebakkens P-pladser. 
2. Det skal være gratis. 
3. Det skal være muligt at parkere sin campingvogn på "egen" P-plads. 
4. Nævnet skal til et kommende beboermøde udarbejde supplerende forslag til skiltning og placering 

af disse m.v. · 

Til afklaring af forskellige spørgsmål afholdt Biba Schwoon fra Nævnet og afdelingsleder Ole Binde
rup et møde med politiassistent Sv. E. Andersen fra Glostrup politi, Peter Råschou fra Albertslund 
kommunens tekniske forvaltning og Poul Reynolds fra V A. En del af grundlaget for mødet var "PO
LITIBEKENDTGØRELSE OM PARKERING I GLOSTRUP POLITITKREDS" af 15.06.82. 

På mødet blev fastslået: 
Alle GB' s P-pladser er åbne for almindelig færdsel ( også privat-P-pladser, som P-plads A - Søn
der I Skrænt), og derfor gælder færdselsloven. Hvis der ikke er skiltet med det modsatte, vil 
det være forbudt at parkere campingvogne i mere end 24 timer ad gangen, jf. ovenstående be
kendtgørelse. 
Det vil formentlig blive tilladt at opsætte campingvogns-P-skilte lidt fremme ad indkørslerne, 
hvor der med undertavle oplyses, hvad der er tilladt, som i givet fald vil gælde alle efterfølgende 
P-pladser. (D.v.s. de forhold, der ulovligt er praktiseret hidtil,.kan lovliggøres.) 
Det vil formentlig blive tilladt at skilte ved indkørsler med, at P-pladser er forbeholdt Galgebak
kens beboere, hvilket i så fald vil gælde alle tilladte køretøjer. (Uden denne begrænsning vil prin
cipielt alle udefra kunne parkere deres påhængskøretøjer på Galgebakken.) 
Det er normalt at afinærk~ campingvogns-P-pladser præcist, og dette sker oftest ved at anbringe 
et skilt ud for hver enkelt P-plads eller et skilt i hver ende af en række P-pladser, hvor det er til
ladt at sætte campingvogne. På sådanne afmærkede pladser er det ikke tilladt at parkere alminde
lige biler - medmindre en undertavle-tekst siger noget andet. 
Hvis der er afmærket sådanne pladser, er _det både campingvogne og trailere, der skal benytte 
dem - medmindre en undertavle-tekst siger noget andet. 
Der kan skelnes mellem campingvogne (= påhængsredskab, der ikke er beregnet til at trans
portere gods) og trailere(= påhængsvogn, der er beregnet til at transportere gods), men begge 
er umiddelbart underlagt bestemmelserne i ovenstående politibekendtgørelse. 
Der kan også skelnes i forhold til køretøjets totalvægt, hvor der kan indlægges en rimeligt admi
nistrerbar grænse·et fornuftigt sted (750 kg totalvægt for trailere er normalt), men der kan ikke 
skelnes i forhold til højde, længde, bredde eller farve. 
Kommunen skal gi' tilladelse til at nedlægge personbil-P-pladser. Men det vil man normalt 
gøre i den udstrækning P-pladserne skal bruges til campingvogne efter en boligafdelingens eget 
ønske. Kommunen mener, at det gerne må være besværligt at ha' bil. At man skal gå lidt længere 
for at parkere sin bil, er derfor ikke så problematisk. Der advares dog mod at gi' P-mulighed, 
som måske senere inddrages, fordi beboerne hellere vil ha' flere personbil-P-pladser igen. 
Overtrædelse af færdselslovens campingvogns-P bestemmelser gi'r normalt en bøde på kr. 460. 
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Forslag: 
På grundlag af ovennævnte muligheder / begrænsninger fremsætter nævnet følgende 3 forskellige 
forslag: 

1. Der opsættes runde sort-gule privat-P-skilte ved alle indkørsler: "Privat parkering for Galgebak
ken" samt - lige inden P-plads området begynder - firkantede blå campingvogns-P-skilte med 
undertavle med følgende tekst: "Påhængsvogne, max. 750 kg og campingvogne, max. 2000 kg 
tilladt". 

V ægtgrænseme skal hindre lastbilpåhængsvogne og ligende i at bruge GB' s P-pladser. Der bør ap
pelleres til, at fortsætte med at placere campingvogne og trailere til mindst mulig gene for personbils
parkeringer med daglig relation til boliger, institutioner eller beboerhuse. 

2. Der opsættes runde sort-gule privat-P-skilte ved alle indkørsler: "Privat parkering for Galgebak
ken" Lige inden P-plads området begynder på plads B og C - opsættes firkantede blå camping
vogns-P-skilt med undertavle med følgende tekst: "Påhængsvogne, max. 750 kg tilladt". Lige in
ind~:P-plaps området begynder i indkørsel A og efter svinget på h.h.v. o·oH}}! ~psættes firkan
ted~;b~ cairlpingvogns-P-skilte med undertavle med følgende tekst: "Påh~.ogne, max. 750 
kg og'cam.P.figvogne, max. 2000 kg. tilladt~'. ·:; 

. . ': 

Dette er forskelligt fra forslag I ved at regulere, så campingvogne kun parkeres på yderpladserne, 
der i forvejen har den mindste par~eringsbelastning i forhold til P-pladsemes størrelser. Der bør ap
pelleres til at fortsætte med at placere campingvogne og trailere til mindst mulig gene for personbils
parkeringer med daglig relation til boliger, institutioner eller beboerhuse. 

3. Der opsættes runde sort-gule privat-P-skilte ved alle indkørsler: "Privat parkering for Galgebak
ken". Lige inden P-plads området begynder i indkørsel B og C opsættes firkantede blå camping
vogns:-P-skilte med undertavle: "Påhængsvogne, max 750 kg tilladt". Lige inden P-plads området 
be~~r i #dkørsel A og efter svinget på h.h. v. D og 1: opsættes firkant~''f: . catupingvogns
P-s~t~ med\underte;:kst: "Påhængsvogne, mm( 750 kg tilladt. Campingvogne , .. 2000 kg par-
ker~ -~ af'#,ærkede ~ladser". På de.- på vedlagte bilag marke~e~e pladsei:, ;~ : ::sættes hvert sted 
2 fir~~tedq ~lå campmgvogns~P~skilte med undertavle med pd til h.h.v. høJt :'!og venstre og un-
derta.vle-te~t: "Kun campingvogne''. ;: : 

:•. 
:, 
1 i 

Begrundelse for den "frie" trailerparkering er, at ellers skal trailere også parkeres på de afmærkede 
campingvogns-P-pladser, hvorved behovet bliver langt større. Desuden appelleres til at fortsætte 
med at placere trailere til mindst mulig gene for personbils-parkeringer med daglig relation til boliger, 
institutioner og beboerhuse. 

Med venlig hilsen- d. 5. november 1999: 
Beboernævnet og afdelingslederen 

Campingsvogns-P-alternativer-3 
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Qy1 ,, 
b) Forslag :"~~~~ende hu~ A /l · J: Parkering af c{ )ngvogne tilladt 
gårde: ~vvl)-- ~~, V l på alle p-pladser ' 
Fra en gruppe beboere var der ind- 2: Parkering af campingvogne kun 
kommet et forslag om, at hundegårde tilladt på yder p-pladser. 
må indrettes i den del af lejemålets 3: Parkering afcampingvogne kun 

@
' 

' 

I 

udeareal, der ikke vender ud mod . tilladt i afmærkede båse på yder p-
stræderne (optrykt i det uddelte mate- pladser. · 
riale). 

Susanne Messen sagde at forslaget 
havde været drøftet i husreglement-
. udvalget, men at udvalget ikke mente 
at forslaget skulle medtages, fordi 
antallet af regler burde be-grænses. 

Andre indvendte mod forslaget, at 
beboerne havde ret til at have deres 
hunde i haverne uden snor, når det 
sker uden at genere andre og når hun
dene er under opsyn. 
Dirigenten bragte til afstemning om 
forslaget skulle medtaget i det kom
mende forslag til husdyrreglement: 
Der var flertal imod, at forslaget 
medtages. 

7. Forslag til parkering af camp
ingvogne: 
På baggrund af sidste beboermødes 
diskussioner og beslutninger, og efter 
en afklaring af myndighedernes h-av 
til parkeringsregler, havde nævnet 
udarbejdet 3 helt eller delvist nye 
alternative forslag. Alle 3 for-slag 
indebar en skiltning ved ind
kørslerne, men adskilte sig ved i 
hvilket omfang parkering af cam
pingvogne skulle tillades: 

Efter diskussion for og imod de tre 
forslag satte dirigenten forslagene til 

. afstemning: , · 
For forslag 1: 42. Imodforslag 1: 
18. 
Forslag 1 - fri parkering af camping
vogne på alle p-pladser - var hernied 
veotaget, og de to øvrige forslag bort- J 
faldt. _/ 

8.Behandling af forslag om 
installation af vand og toiltet i 
cykelforretningen. 
På mødet blev der fremlagt to 
ændringsforslag til det udsendte 
forslag fra Erik Teglbjærg mfl. 
Etforslagfra Claus 'Mumme' 
Mortensen, som var en præ-cisering 
af Eriks forslag 
Et forslag fra Christian Haxt-hausen, 
om at beboermødet ikke skulle behan
dle det fremsatte fqrslag, før den 
verserende sag vedrørende cykelfor
retningen, som han tidligere havde 
rejst, var afsluttet. 

(De to forslag er optrykt efter 
dette referat) 
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Erik Teglbjærgfr' tge i tre punkter 
baggrunden for at. udsendte forslag : 
- At støtte cykelforretningen for at 

fastholde at der er nogle aktivite.., 
ter og serviceydelser på Galge
bakken. 
At sikre kvaliteten i byggeriet, 
herunder også cykelforretnin-gens 
lokaler. 
At sikre at lokalerne er mulige at 
genudleje som erhvervslejemål til 
anden side, hvis·lejemålet opsiges.· 

Endvidere nævnte Erik, at de oprin
delige etableringsudgifter for længst 

. ·er betalt med den husleje, som er 
kommet .ind gennem de sidste 10 år. 
Erik og de øvrige forslagsstillere 
'tilsluttede sig Mummes æJ:?-drings
forsiag, og trak derfor deres· eget 
forslag tilbage til fordel for dette. 

· Debatten om Christian Haxthausens 
forslag: 
Christian mente ikke, at nævnet havde 
redegjort for de ca. 200.000 kr, som 
blev brugt til at finansiere etablerin-

. gen af cykelforretningen: 

Jens Ellesøe fra Nævnet svarede, at 
spørgsmålene vedrørende investe
ringerne til etablering af cykel-forret
ningen havde nævnet besvaret og 
fremlagt for beboermødet, så der er 
ingen verserende sag, med mindre 
nogle rejser sagen igen. Andre mød
edeltagere støttede, at den 10 år 
gamle sag vedrørende cykel-forretnin-

gens etablering var afsluttet. 

Christian spurgte, hvem der havde 
betalt udgifterne til installering af 
elmåler og andet håndværkerarbejde i 
cykelforretningen, samt udgifterne til 
elforbrug inden der blev opsat el
måler. Ole Binderup svarede, at da 
han fandt ud af, at der ikke var in
stalleret separat elmåler i cykel-forret
ningen, sørgede han for, at det blev 
gjort. Udgifterne til installation af 
elmåler blev betalt af afdelingen, lige
som det er tilfældet for alle målerin
stallationer. Opgaven kan godt have 
omfattet andre hånd-værkere eni:l elin
stallatør, men Ole har ikke kendskab 
til, at der udført andre opgaver end 
vedrørende elinstallation. 

Endvidere nævnte Christian, at der 
kun forelå en kommunal godkendel-se 
til et beboerværksted, ikke til et privat 
erhvervslejemål. Jens Ellesøe svarede, 
at forholdene i dag er fuldt ud lovlige, 
og ændringsforslaget fra Mumme 
sikrer, at aen aktuelle sag bliver 
behandlet ordentligt og i over
ensstemmelse med gældende regler. 

Christian mente ikke, at beboerne 
overhovedet skulle investere penge i 
et privat erhvervslejemål, fordi der 
ikke stilles sikkerhed for lånet, og 
fordi budgetk.onsekvenseriie af at 
finansiere arbejdet ved lån af egne 
midler er uklare. , 
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~ILAG g 
__ M=6=--=l===- Albertslund Kommune 

Vridsløselille Andelsboligforening 
Vognporten 2 
2620 Albertslund 
Att.: Ole Binderup, afd. 9 

TIL 

INDG. 

IVA 

Skiltning for parkering med campingvogne og trailere på Galgebak
kens P-pladser 

~ ,' 

Kommunalbestyrelsen har behandlet afdelingens ansøgning om tilladelse til 
at P-pladserne skiltes som private og at der, ved skiltning, gives tilladelse til 
parkering med campingvogne og trailere. 

Kommurtalbestyrelsen har besluttet at give tilladelse til følgende: 
• • • • L 

- at parkeringspladserne skiltes som privat parkering forbeholdt Galge
bakken; 

- at der gives principiel tilladelse til, at der opsættes skilte, der tillader 
parkering med trailere (op til 750 kg) og campingvogne (op til 2000 kg), 

- at der bør indrettes særlige områder til parkering med trailere og cam-
pingvogne, 

- at der skal ske afskænnning af disse arealer med levende hegn, 
- at der :fremsendes skitser over afskærmningen til godkendelse, 
- at parkering med trailere og campingvogne maksimalt må udgøre 10% 

af det samlede parkeringsareal, 
- at det meddeles, at tilladelsen kan inddrages eller indskrænkes, hvis der, 

efter Kommunalbestyrelsens vurdering skulle opstå yderligere behov for 
parkeringsarealer til almindelig parkering. 

Hvilket hermed meddeles. 

Med venlig hilsen 

~ ifårseerllp 5 
Afdelingsleder 

r~~ 
Ingeniør 

Teknisk Forvaltning · 
Byudl,ikllngsafdellngen 

10. marts 2000 

pra 
05.05.00P00 
648/99 

Rådhuset 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 68 68 68 
Fax. 43 68 69 33 

Åbningstider: 
man.-ons. 8.30-15.00 
torsdag 8.30-18.00 
fredag 8.30-14.30 
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Albertslund Kommune 
V ridsløselille Andelsboligforening 
Vognporten 2 
2620 Albertslut)d 
Att.: Ole Binderup, afd. 9 

Skiltning for parkering med campingvogne og trailere på Galgebak
kens P-pladser 

I vort brev fra 10. marts, hvor vi redegør for kommunalbestyrelsens beslut
ning vedrørende ovenstående, har der i punkt 3 desværre indsneget sig et 
"bør". Det rette ordlyd skal være: 

li 

- at der indrettes særlige områder til parkering med trailere og camping
vogne, 

li 

Hvilket hermed meddeles. 

Med venlig hilsen 

9~~ 
Afdelingsleder 

Teknisk Forvaltning 
Byudviklingsafdelingen 

5. april 2000 

pra 
05.05.00P00 
648/99 

Rådhl!5ct 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 68 68 68 
Fax. 43 68 69 33 

Åbningstider: 
man.-ons. 8.30-15.00 
torsdag 8.30-18.00 
fredag 8.30-14.30 
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0 Campingvogne pa GBs P-pladser 
igen, igen, igen 
Nyt oplæg - denne gang 
til nævnsmøde 31.05.00 

v/Birthe og Biba 

På beboermødet den 25.04.00, hvor Nævnet orienterede om ind
holdet af kommunalbestyrelsens beslutning, opfordrede Vibeke 
Hansen Nævnet til at henvende sig til kommunalbestyrelsen, i 
første omgang Teknisk udvalg, for at fortælle dem, at Galge
bakken ikke betragtede campingvogne som et problem. Hun havde 
ringet til et par kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hun kender, 
og havde fået det indtryk, at beslutningen ikke var begrundet i 
en særlig politik på området, men lisså godt kunne været faldet 
anderledes ud. 

Nævnets drøftelse gik før beboermødet ud på, at sagen var for f 
lille for Nævnet at "køre" som principsag. Men på et nævnsmøde 
dereft···e· r.. mente enkel te nævnsmedlemmer, ~ ~~ ljsså _goo;L.kunpe 
prøve sagen, for at den ikke skulle dukke med mellemrum i al 
f remtict .~~-·, 

Det "lille udvalg"s research: 
1) opringning til Joh~olds (SF), som - trods sin bopæl på Galgebakken 
- ikke havde beskæftiget sig meget med den og ikke umiddelbart kunne huske 
oplægget. Lovede kopi, men nåede det ikke inden en tur til Jylland. Johns 
egen holdning er, at når folk nu har de campingvogne, så skal de osse være 
i nærheden af boligen. Delvis begrundet i, at der på Vester-P-pladsen (D) 
er et pensionist-ægtepar, som har en campingvogn, og som går og pusler om 
den. Det synes John gir liv og er hyggeligt å la kolonihave. 

2) opringning til Ka~iseh (SF), formand for Teknisk Udvalg. (Vibeke 
havde talt med hende. Vi ved ikke, om Vibeke har talt med flere og i så 
fald hvem.) Hun henviste til oplægget, som vi nu har kopi af, men kunne 
ikke byde på, hvad de andre partier evt. ville mene. Kommunens politik er 
ikke desto mindre, at man ikke vil ha' campingvogne spredt ud over det 
hele, og at kravet om indhegning skulle bøde på tilladelsen, som trods alt 
blev givet. 

I indstillingen står følgende: "Gennem årene er der blevet givet enkelte 
tilladelser til parkering med campingvogne, bl.a. i Albertslund Syd. 
Tilladelserne er blevet begramset til specifikke pladser og ikke til hele 
parkeringsområder." 
Og i Godthåbsparken har de fået nej, fordi P-pladserne er åbne og små, og 
oversigtsforholdene for vanskelige, hvis campingvognene stod imellem 
bilerne. 

Forvaltningen trækker derefter Galgebakkens beslutning op med 
kommentarer: "For ikke at få spredt parkeringen, kunne der udpeges særlige 
områder, hvor parkeringen med trailere og campingvogne tillades. Områderne 
kunne af visuelle hensyn afgrænses med hæk eller lignende." 
og om grænsen for omfanget: Forvaltningen foreslår en grænse på maksimalt 
10%. I takt med st..igningen i bilparken kan det fanrentes, at der.. opstår 
behov for yderligere parkeringsarealer. Skulle det med tiden vise sig, bør 
en eventuel tilladelse være betinget af, at parkeringsarealer, reserveret 
til trailere og campingvogne, inddrages med henblik på at skaffe de 
fornødne parkeringsarealer til almindelig parkering." 

Miljøvurdering: "Den nære parkering ved bopæl vil medføre mindre transport 
end parkering på et fjerntliggende sted." 

Derefter følger den indstilling, som I kender. 

Teknisk Udvalg (17.01.00) Udvalget tiltræder indstillingen, idet der i 
indstillingens 3. pind fjernes "bør" og i 4. pind tilføjes, at skitser over 
afskærmning skal fremsendes til godkendelse. 

> 



Teknisk Udvalgs indstilling går derefter til Økonomiudvalget, som tiltræder 
indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling, 
idet tilladelsen gives som et forsøg. 

Oplysning iøvrigt: Zflg. Benny Klausen, socialdemokrat, har Hjalte Aaberg 
begrundet beslutningen med, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker campingvogne 
spredt ud over hele kommunen. Men hvis - som her - så i hvert fald på 
specifikke pladser og skærmet visuelt. 

Campingvognsudvalgets indstilling til Nævnet: 

1. Nævnet og Driften gennemfører så hurtigt som muligt den 
beslutning, som kommunalbestyrelsen har truffet, dvs. at 
Grønt Udvalgs placeringsskitser revurderes, at der laves 
skitser til "afskærmning med levende hegn", at der laves 
forarbejde til skiltning, at projektet vurderes økonomisk 
og sættes på budgettet til budgetbeboermødet i september 
sammen med en revision af selve beslutningsgrundlaget. 
Begrundelse: at Nævnet ikke ønsker at trække en i 
forvejen lang sagsbehandling og "ulovlighedsperiode" 
yderligere i langdrag, men vil sørge for, at den 
principielle beslutning om at gøre det lovligt at parkere 
campingvogne og trailere på Galgebakken blir udført, 
omend med de ændringer, som kommunalbestyrelsesbeslutnin
gen medfører. Det vil. selvfølgelig være muligt, yder
ligere at udforske socialdemokratiets og SFs holdning til 
spørgsmålet for at være sikker på, at der ligger en 
egentlig kommunalpolitisk holdning bag. 
Konsekvens: beslutningen svarer ikke til den beslutning, 
der er taget på Galgebakken, men den gør det muligt at 
gennemføre den overordnede beslutning hurtigst muligt. De 
økonomiske konsekvenser er større end "uden levende 
hegn". 

2. Nævnet sender sagen tilbage til kommunalbestyrelsen til 
revurdering med henblik på en omgørelse af beslutningen, 
så den passer bedre til den beboermødebeslutning, som er 
truffet på Galgebakken. 
Begrundelse: kommunalbestyrelsens beslutning svarer ikke 
til den beboerdemokratiske beslutning. En enkelt beboer 
mener at ha' fået udtalelser om, at beslutningen lisså 
godt kunne ha' set anderledes ud, hvis indstillingen fra 
Teknisk Forvaltning havde været anderledes, og har 
opfordret Nævnet til at prøve sagen igen. 
Konsekvens: Løsningen af sagen og problemet og gennemfø
relsen af beslutningen trækker ud, og vil p.gr.a. sommer
ferien næppe være klar til behandling på Galgebakkens 
budgetbeboermøde. 



Miljø- og agenda-plan for Galgebakken 

INDLEDNING: 
Det er på tide at f:.\ vedtaget og realiseret en 
miljø- og agendaplan for Galgebakken, For . 
at få nedsat miljøbelastningen, for at holde · 
boligudgifterne i ave, og for at få beriget 
vores boligområde. 

Realiser.Ingen af planen skal selvfølgelig 
foregå i et samarbejde mellem Driften og 
beboerne. Vi forestiller os, at allerede 
eksisterende udvalg og grupper suppleres 
med nye til at arbejde med dele af agenda
planen, som så vil kunne realiseres, 
efterhånden som økonomi og ressowcer 
gør det muligt. 

Kun hvis mange beboere vil arbejde med, 
vil det lykkes os at realisere miljø- og 
agendamål i et rimeligt tempo. Nævnet 
klarer det ikke alene! 

Desuden er det vigtigt at huske, at det kun 
er en del af miljø-spørgsmålene, vi har 
fzlles indflydelse på. Resten er atba:ngig af 
den enkeltes opma:rksomhed og vilje til at 
praktisere .~jøskånsom adfærd"!! 

Målsætninger for Galgebakkens miljø- og 
agendaplan 

Planens overordnede målsa:tilinger er: 

• At arbejde for at nedsaette miljø
belastningen både ved at inspirere og 
motivere hinanden til at udvikle bedre 
vaner i dagligdagen, og ved at forbedre 
Galgebakkens boliger, bygninger, 
faciliteter og udeområder. 

• At holde boligudgiften nede ved en 
bedre udnyttelse af mulighedeme for at 

spare på ressowcer, således at brugen af 
fælles og individuelle goder i vores 
boligområde ikke omfatter spild, 

• At gøre Galgebakken til et endnu 
bedre sted at bo, ved at vi aktivt sa:tter 
vores pra:g på udformningen af omgivel
seme og løsningen af fzlles opgaver. 

Planen revideres på det årlige budget
beboermøde. 

Agendagruppen: 
sten Hansen, CorriJensen, Birthe Y. 
Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon 
- med historiske bidrag fra Benny Klausen 
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Status - hvad har vi laveO 

El! 
Individuelle elmålere blev .installeret medio 
1995. Vores el-forbrug er faldet, men 
kræver stadig opmærksomhed, 
Udendørs belysning: efter flere års lys
forsøg, bl.a. med 15 W glødelamper, som 
ikke gav lys nok, har lampeme siden 
80'eme været forsynet med sparepærer. 

Vand: 
, Hele Galgebakken vil få vandbesparende 
toiletter i 1999, . 
Det lykkedes ikke at få økonomien i 
vannesagen til at strzkke til de ellers 
pJanlagte individuelle vandmålere. 
Vandspareplanenfor 1998henledte endnu 
engang vores o~ed på de 
generelle vandsparemuligheder, 
Vaskeriets maskiner gennemglls j:r:vnllgt 
med henbJik på fomyelsesplan og vurde
rlng af ressourceforbrug. 

Vanne: 
Varmesagen (1998) og tagsagen (1997-98) 
har forbedret såvel isolering af tagene som 
hele vores vanneanlzg og forvente~ både 
at føre til besparelser på varmeforbruget 
(bl.a. p.gr,a. installation af individuelle 
varmemålere), og til forbedring af indekli
maet, heJUnder muligheden for at varme 
husene op. · 

Renovation øg genanvendelae: 
Galgebakkens renovationsordning blev 
revurdctet i slutningen af 80'eme med 
henblik på adskillelse af papir, glas og 
restaffald. Denne ordning skal snarest 
genforhandles både af hensyn til Galge
bakkens økonomi og arbejdsmiljøet for 
renovatio~jdeme. 
I genbrugsgården, som i mange år har 

været drevet af genbrugsgruppen i samar
bejde med Qrlften, sorteres alt øvrigt affald 
og s4 meget som muligt genbruges, 
I tøjcafeen, der drives af en beboergruppe, 
er der mulighed for at aflevere og athente 
tøj til genbrug. 
Begge steder fungerer desuden som 
mødesteder for beboerne. 

Kompostering: 
I en årrække kunne beboerne gratis afuente ;; 
kompost-beholdere på ejendomskontoret 
til privat brug. Det benyttede en del 
husstande sig af, Ordningen fungerer ikke 
for øjeblikket. Det har desuden vist sig 
ønskeligt at vurdere, om kompost
beholderne bliver passet godt alle steder -
og om der er sundhedsfare forbundet med 
brugen af dem (spredning af sundhedsfar
lige svampe). 
Haveaffald samles i haveaffaldsdepoterne 
på P-pladseme og køres til kompostering 
på fælleskommunalt komposterlngsanlæg i 
Hedehusene, hvor komposten kontrolleres 
for evt. forurening. 

Udearcaler: 
Galgebakken anvender ikke plantegifte 
(beboennøde-beslutning i 1976) på 
fællesarealer. 
En græsklipningsplan, som Driften har 
arbejdet efter i mange år, rummer samtidig 
en beslutning om ikke at tilføre ude
arealeme kunstgødning. Planen er korrige
ret af hensyn til allergikere, Dens hovedide 
e~ at minimere energiforbruget og skabe 
brugbare græsarealer med blomster, 
Plejeplanen for Galgebakkens træer går ud 
på mindst mulig behandling, ingen 
beska::ring, men fældning og udtynding 
med henblik på fritstående træer. Både 
mandskabs- og energibesparende. 
Vores 20.000 m2 P-pladser er anlagt som 
grusbefa:stede pladser med fritstående 



træer. Der er sparet energi og penge ved 
ikke at la:gge asfalt. 
På Galgebakkens arealer er der så mange 
frugttræer og-buske, at frugten ikke bliver 
spist af beboerne alene, men der e.r rigeligt 
til fuglene, som iøvrigt har masser af 
fuglekasser at bo i. 
Der bruges ikke salt ved glatførebekæm
pelse (siden 70'eme), men grus, der hvor 
Galgebakken selv kan bestemme. Kun på 
trapperne er gruset iblandet en anelse af en 
sa:rlig saltforbindelse. • Albertslund kom
mune vil imidlertid på hovedstieme ikke 
undlade brugen af salt!. 

Hvad vil vi i fremtiden? 

Først og fremmest vil vi inddrage hinanden, 
vi Galgebakke-beboere, naboer og Alberts
lund-borgere, i en endnu større opmærk
somhed omkring miljø og økologi. Det må 
gerne va:re for vores egen skyld, men 
allermest for vores børns fremtid. 

IDiKATALOG: 
Vi opfordrer alle til at komme med gode 
ideer, ønsker og forslag til at gøre Galge• 
bakken endnu mere attraktiv at bo på, Kom 
gerne med .det vildeste" • beboermødeme 
vil vide at diskutere og sortere, så både 
kreativitet, fornuft og økonomi kan forenes. 
Og ikke mindst så Driften kan følge tned. 

1999-prioriteringer: 

Legepladser: 
I 1999 er der 500.000 kr. til .cldighed på 
budgettet til dels at gøre de eksisteren-de 
legepladser sikre, dels at anla:gge nye. 
De mate to år skulle der gerne blive 
samme beløb, så vi i år 2002 har fornyet 
og forbedret alle Galgebakkens lege
steder, Legepladsudvalget arbejder på 
højtryk for at forberede detsie arbej-de, 
som for en stor del skal udføres af 
professionelle, Målet e.r både at skabe 
naturlegepladser og at give børnene 
udfordringer p1 hver deres alderstrin. 

Ny renovationsplan: 
Agendagruppen ønsker flere medlemmer 
for at kunne revidere og nytænke 
Galgebakkens renovationsoroninger. 
Med hovedva:gten på genbrug, økonomi 
og arbejdsmiljø skal der foreligge en 
plan, som i løbet af år 2000 skal være 
færdigforhandlet og så vidt mullgt taget i 
brug. 
Komposteringsforhold undersøges 
samtidig. 
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Grønplan: 
I det materiale, som planlægges om 
Galgebakken til såvel nye som gamle 
beboere, vil vi beskrive vores grønne 
områder og plejen af dem. Samtidig vil vi 
skzrpe opma:rksomheden om miljø
faktoreme. 

Husreglementet: 
Husreglementudvalget arbejder for 
øjeblikket på de overgangsordninger, 
som skal danne baggrund for, at hus
reglementet kan fungere, Den bebudede 
registrering af vores boliger afventer det 
rigtige EDB-program for hele VA, 

Galgebakkens fonkønnehe: 
Efter en 2-årig byggeperiode tr:enger 
Galgebakken til en ka:dig hånd. En fælles 
og en individueVprivat indsats. 

På længere sigt: 
Kommunens Grønne Regnskab skal 
suppleres med Galgebakke-lokaltal, for 
at vi kan holde et vågent øje med el-, 
vand- og varmeforbruget - af hensyn til 
miljøet og vores boligøkonomi. 

Indeklima: 
Det-er besluttet, at boligernes indeklima 
skal undersøges rumnere, når tag- og 
varmesagens virkninger er slået igennem. 
Et beløb til denne undersøgelse skal 
afsættes p:1 budgettet år 2000. 

Udendørs belysning: 
Lysudvalget vil fortsætte sit arbejde med 
at gøre Galgebakken bedst muligt belyst 
for mindst mulig energi og økonom.i. 

Forhold for gående og cyklende omkring 
Galgebakken: 
Et forslag om sammen med Hylde
spjældet at forhandle med Albertslund 
kommune·om en forbedring af forhol
dene for gående og cyklende - is~ - på 
Kænnosevej og Damgårdsvej. 

Vedligeholdelse: 
Alle forhold omkring vedligeholdels 

skal i fremtiden miljøvurderes. F.eks. 
maling og træbeskyttelse, brug af træ, 
energiforbrug m.m. 

Miljøvurdering: 
For fremtiden bør alle sager miljø
vurderes i behandlings-fasen, både af 
Drift og Nævn. 

Byfornyelsesmidler: 
Hvis det skulle lykkes Galgebakken at få 
del i disse midler, vil vi kunne t:mke 
større tanker om fornyelse af vores 
pladser og udendørs opholdssteder. Hvis 
ikke, må vi tznke tankerne alligevel og 
se, hvordan de bliver realiseret! 



Galgebakken, 4. september 2000. 

Forslag til Budgetbeboermødet 19. september 2000. 

Vedr. priser m.m. i vaskeriet. 

Maskinernes vasketemperatur er for tiden betydeligt lavere end den 
af programmerne angivne. Dette gælder dog ikke maskine nr. 8. 
Se den virkelige vasketemperatur i skemaet. 

Valgt program 

Mild 30° 
Mild 40° 

Strygefri 60° 
Strygefri 90° 

Normal 40° 
Normal 60° 
Normal 90° 

Virkelig 
temp. ved 
klarvask 

30° 
33° 

36° 
59° 

33° 
36° 
59° 

Tallene beror på målinger, udført af under
tegnede på maskine nr. 2 og 13. De øvrige 
maskiner (undt. nr. 8) vasker ved lignende 
lave temperaturer. 
(De gamle maskiner kan ikke vaske ved 90°, 
har aldrig kunnet det og kommer heller al
drig til det, så længe det varme tilgangs
vand er 70°, og maskinerne ikke bruger el
varmelegeme). 
De målte tal viser, at den til vaskevandet 
tilførte energi er omtr. halvdelen af den 
energi, man i god tro vælger på trykknap
panelet - og betaler for! 
Det ses også, at en bakteriedræbende effekt 
kun opnås ved valg af 900 (som giver 60° 
varmt vand). 

Forslag: Alle vaskepriser halveres, så længe ovenfor beskrevne til
stand vedvarer. 



Galgebakken, 3. september 2000. 

Til Galgebakkens nævn. 

Vedr. vaskerimaskinernes funktion. 

For et års tid siden konstaterede jeg, at nogle af vaskemaskinerne 

syntes at vaske ved en lavere temperatur end den på trykknappanelet 

valgte, d.v.s. jeg skønnede det ved at 11 måle 11 med håndens overside 
trykket mod glasset i lugen under klarvasken. Jeg hængte derfor en 

fejlmeldingsseddel på en af maskinerne og gjorde opmærksom på, at 
fejlen "for lav vasketemperatur" forekom ved flere maskiner. Der 
blev dog ikke rettet nogen i den anledning. 

For 2 måneder siden meldte jeg fejlen til driftskontoret, og jeg 

gjorde opmærksom på, at der er tale om en generel fejl ved maskinerne, 

undt. nr. 8, som er nyere og af en anden konstruktion end de øvrige. 

Driftsassistenten noterede ned, hvad jeg berettede, men nu, 2 måneder 
efter, er maskinernes tilstand uforandret. 

I midten af august var der service på maskinerne i hele 2 dage, 
men heller ikke det ændrede noget. 

Måling af vasketemperaturer. 

Jeg har derfor taget sagen i egen hånd og har foreløbig målt vaske

temperaturen på 2 af maskinerne, nr. 2 og 13 ved alle 7 programmer. 

Programmerne blev afviklet umiddelbart efter hinanden, med forvask 

og med en og samme tøjmængde, 3 kg, i maskinen under hver vask. 
Målingerne er udført med et såkaldt termoelement, som er kalibreret 

imod et rimelig godt laboratorietermometer. Selve udstyrets måle

unøjagtighed anses at ligge indenfor± 1° i det aktuelle måleområde . 

indtil 60° Co Termoelementet blev med lidt varmeledende pasta placeret 
på den nederste del af glaslugen, altså udvendig på lugen. For så vidt 

muligt at opnå samme temperatur udvendig som indvendig på glaslugen 

var denne isoleret imod rummet udenfor af en 9 cm tyk cirkelrund til

skåret prop af flamingo-isoleringsmateriale. 

Målingerne på de 2 maskiner gav følgende resultater: 
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Valgt program 

J 
Mild 30° 
Mild 40° 

Strygefri 60° 
Strygefri 90° 

Normal 40° 
Normal 60° 

Normal 90° 

Vaskemaskinernes arbejdsmåde. 

Høtjeste temp. målt 
under klarvasken 

nr. 2 nr.13 

28° 31° 

33° 32-½0 

35-½0 37° 
58° 60° 

33° 33° 

35-½0 36° 
60° 57° 

Middelværdi for 
disse 2 maskiner 

Maskinerne (undt. nr. 8) bruger ikke.et el-varmelegeme for at 

opnå den ønskede temperatur, men til klarvasken tilføres der varmt 

og koldt vand i et vist forhold, bestemt af det valgte program, 

således at blandingen skal få den ønskede temperatur. 

Temperaturen på det varme tilgangsvand har jeg målt til 70°, 
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d.v.s. den højst opnåelige vasketemperatur vil ligge en del under 70°. 
Ganske vist er der et "varmeskyl" før klarvasken. På maskine nr. 2 
måltes under en Normal 90° vask, at "varmeskyl" gav tøjet incl. rest
vand en temperatur på 50°. Det er derfor forståeligt, at man ender 

på de målte 60°, når der tilføres en portion 70° varmt vand til 50 
graders massen, bestående af tøjet med en betydelig mængde restvand 

(ingen centrifugering her) samt maskinens metaltromle. 

Vælges en 60° vask, ses forholdene at være helt grelle. Med 3 kg 

tøj i maskinen måltes temperaturen i klarvasken at være 35 - 36°, 

d.v.s. 24- 25° under den ønskede temperatur, ja man opnår ildrn engang 

en LJ-0° vask ! 

Forslag til ændringer. 

Hvis vi skal bruge disse gamle maskiner ret meget længere, vil 

jeg foreslå, at valg af 90° vask helt udgår. Der må indprogrammeres 

en display-meddelelse om, at 90° vask på de gamle maskiner ikke er 
mulig, og at valget derfor ignoreres. 

Desuden er en omjustering af blandingsforholdet varmt/koldt vand 
stærkt påkrævet for nogle af de andre programmer. 



Jeg har lavet et forslag (vedlagt) til budgetbeboermødet vedr. 

vaskeripriser med oplysende begrundelse. 

Desuden har jeg i vaskeriet opsat en seddel med tilsvarende 

oplysninger på panelet for programvalg, så brugerne kan se, hvad 

de får for deres penge. 

Jeg håber, at nævnet vil engagere sig i denne sag. Vi brugere 

af vaskeriet kan ikke være tjent med, at i flertallet af tilfældene 

bliver tøjet ikke vasket efter hensigten, og ethvert programvalg 

sker jo i god tiltro til, at maskinerne arbejder ved den på valg

panelet angivne temperatur (her ses endda tallet 95°!) 

Med venlig hilsen 

Mark LJ.-8A 

Tlf. 436LJ. 3545 

P.S. Lidt mere forklaring til mit forslag til budgettet: De nu

gældende vaskepriser blev i sin tid fastsat med et vist hensyn til 

energiforbruget. 90° vasken blev gjort 5 kr. dyrere end 60° vasken 

for at få folk til at spare på energi, idet en 60° vask ofte kan 

erstatte en kogevask. 
Jeg går imidlertid ud fra, at priserne er kalkuleret ud fra det 

energiforbrug, der giver den af programvalget tiltænkte temperatur. 
Nu viser mine målinger, at vaskevandet kun tilføres ca. halvdelen 

af den nødvendige energi, d.v.s. vi betaler for meget for den mod

tagne vare? 

3 



Beslutningsreferat fra budgetbeboermødet 19. september 2000 (foreløbigt). 
Der blev udleveret 118 stemmesedler hl mødet, hv;/ket svarer til at 59 husstande, eller ca. 8,4% af samtlige, var 
repræsenteret. 
1) Dirigent: Anita Sørensen. Meddirigent: Jens Ellesøe Olsen 
2) Referent: Sten Erik Hansen (nævnssekretær) 
3) Stemmeudvalg: Lars Messell, Birthe Y. Nielsen og Nina Vestergaard 
4) Den vanlige fm-retningsorden for beboennødeme blev godkendt. 

Det fremlagte forslag til dagsorden blev godkendt. 
Dirigenten :fremlagde en tidsplan for mødet med sluttidspunkt for mødet kl. 2230

. Tidsplanen blev godkendt. 
5) Referat fra Regnskabsbeboe1mødet 25. marts 2000 blev godkendt uden bemærkninger. 
6) Orientering om omprioritering ai Galgebakken og beslutning om bemyndigelse af nævnet til i 

samarbejde med VA at ansøge om en sådan: Jens Ellesøe Olsen fra nævnet orienterede om emnet, og 
fremlagde følgende forslag: "CITAT" Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

7) Forslagene om campingvognsparkering: Af de to fremlagte forslag blev nr. 1 vedtaget med 83 stemmer for 
og 18 imod. Forslag nr. 1: "CITAT" 

8) Forslag om ansættelse af en miljømedarbejder: Beboennødet vedtog det fremlagte forslag med 61 stemmer 
for og 8 imod. Forslaget indebærer, at der på budget 2001 . (Det samlede forslagets, se det udsendte 
beboe1mødemateriale) 

9) Forslag om en spørgeskemaundersøgelse om indeklimaet i Galgebakkens huse efter tag- og varmesag: 
Jens Ellesøe Olsen fremlagde forslaget. Beboe1mødet vedtog enstemmigt at "CIT AT" 

10) Antennebudget 2001, herunder kanalsammensætningen i h.t. tidligere beboermødebeslutning om TV3+: 
Nævnet fremlagde tre altemative forslag til kanalsammensætningen. Forslag 3 blev vedtaget med 58 stenuner 
for og 46 stemmer imod. Forslag 3 afviger fra den nuværende kanalsammensætning ved at TV Zulu og TV3+ 
medtages, Norge 2 og Kanal København udgår, og antennebidraget stiger med 14 kr. om måneden til 60,50 kr. 

11) Budget 2001: 
a) Gennemgang af budget 2001: Ole Clausen (VA) og Ole Binderup (afdelingsleder) gennemgik og 

kommenterede det fremlagte budgetforslag. 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet: 

Kim Mørk Hansen trak sit forslag om halvering af vaskeripriseme. 
Nævnets forslag om automatisk pristalsregulering af vaskeripriserne blev vedtaget med 48 ste1mner for og 14 
imod. 
Forslag fra Beboerhusets fonetningsudvalg om prisforhøjelser for udlån blev nedstemt med 30 stemmer imod 
og 27 stemmer for. 
Pensionistklubben havde ansøgt om 6000 kr. til driftsstøtte og 2000 kr. til kursusdeltagelse. I budgettet var kun 
givet en samlet bevilling på 7000 kr. til de to fonnål. Leif Hansen fra Økonomiudvalget gjorde opmætksom på, 
at dette var en misforståelse, idet Økonomiudvalget havde godkendt budgettet med en bevilling på 7000 kr. 
alene til driftsstøtte, og med den indstilling at kursusstøtte kunne bevilges på kontoen for kursusdeltagelse. Der 
var ingen indvindinger mod denne konektion til det :fremlagte budgetforslag. 
Velkomstudvalget havde ansøgt om 4000 kr. til sit arbejdet. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

c) Godkendelse af budget for 2001: Herefter blev det :fremlagte budget, med en huslejestigning på 3,25% 
godkendt med st01t fle1tal. 

12c) Orientering om et evt. eget kabelsystem for antenne, telefon og Internet på Galgebakken, og 
bemyndigelse af nævnet: Det blev vedtaget, at beboermødet bemyndiger nævnet til at igangsætte et 
forprojekt finansieret ved lån af egne midler på indtil 175.000 kr. (Det samlede forslag, se de udsendte 
beboetmødemateriale). 

Punkterne 12a) Forslag om forhøjelse af depositum ved indflyt-n.ing og 12b) Forslag om en 2. 
ansøgningsrunde for strædepenge blev udskudt til et efterfølgende beboermøde pga. tidsnød. 
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Referat fra budgetbeboermødet 19. 
september 2000 
Der blev udleveret 118 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til at 59 
husstande, eller ca. 8, 4% af samtlige, var repræsenteret. 

1) Dirigent: Anita Sørensen. 
Meddirigent: Jens Ellesøe Olsen 

2) Refere11t: Sten Erik Hansen 
(nævnssekretær) · 

3) Stemmeudvalg: Lars Messell, 
Birthe Y. Nielsen og Nina · 
Vestergaard. 

4) Den vanlige forretning~orcien 
for beboermøderne blev godkendt. 
Det fremlagte forslag til dagsorden 
blev godkendt. 
Dirigenten fremlagde en tidsplan for 
mødet med sluttidspunkt for mødet 
kl. 2230

• Tidsplanen blev godkendt. 

5) Referat fra Regnskabs
beboermødet 25. marts 2000 blev 
godkendt uden bemærkninger. · 

6) Orientering om evt. omprio
ritering af Galgebakken. 
Jens Ellesøe Olsen fra nævnet ori
enterede: Budget 2001 og•fangtids
planen heri er lavet ud fra den forud
sætning, at Galgebakken får tilført 
kapital udefra til finansiering af en 
række projekter bl.a. renovering af 
køkkener og badeværelser. Bolig
ministeriet har åbnet mulighed for, at 
boligafdelinger kan ansøge om at få 
tilført midler fra Landsbyggefonden 

til renoveringsopgaver. For at man 
kan komme videre med ansøgnin
gen, skal nævnet have en bemyn
digelse fra beboermødet. Jens frem
lagde et forslag om, at beboermødet 
bemyndiger nævnet til i samarbejde 
med V A at ansøge om ompriorite- _ 
nng. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

7) Forslagene om · 
campingvognsparkering. 
Nævnet fremlagde to forslag: 

Forslag 1 gik ud på, at nævnet skal 
henvende sig til kommunen med en 
anmodning om, at0 vilkårene for 
campingvognsparkering bliver ænd
ret, så det ikke kræves,· at der skal 
indrettes særlige indhegnede pladser 
til parkering af campingvogne. 

Forslag 2 var et forslag om, at der 
laves en parkeringsordning for cam
pingvogne i overensstemmelse me.d 
kommunens vilkår, dvs. med særligt 
indhegnede pladser til parkering af 
campmgvogne. 
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Debat om forslagene: 
Claus 'Mumme' Mortensen fra næv
net sagde, at forslag 2 er udarbejdet, 
fordi nævnet er bekymret for den tid, 
der vil gå inden campingvognsparke
ring bliver tilladt, hvis der først skal 
forhandles videre med kommunen 
om at få fjernet kravet om indheg
nede pladser. Lisbeth Rosenberg 
fortalte, at Godthåbsparken tidligere 
havde fået et nej til spredt camping
vognsparkering på deres p-pladser, 
og det samme risikerede Galgebak
ken. Benny Klausen mente, at en 
afskærmning af parke,:ede camping
vogne var centralt for kommunen, og 
det var ikke noget, som der kunne 
forhandles om. 

Åge Nissen, Vibeke Hansen og 
Lars Messen talte for, at nævnet 
skulle henvende sig igen til 
Kommunen med begrundelserne for, 
at Galgebakkens beboermøde øn
skede en parkeringsordning uden 
særligt indrettede pladser. De fandt 
det ikke rimeligt at bruge 100.000 kr. 
på indhegning og beplantning på 
parke-ringspladserne, blot fordi 
kommunen dikterede dette. Stig 
Larsen foreslog, at man opsatte skilte · 
ved indkørslerne, som tillod fri par
kering af campingvogne.og trailere 
for l>eboerne, så der ikke mere blev 
givet parkeringsbøder. Derefter 
kunne man så henvende sig til kom
munen. 
Forslag 1, om en fornyet henven
delse til kommunen, blev vedtaget 
med 83 stemmer for og 18 imod 

8) Forslag om ansættelse af en 
miljømedarbejder. 
Forslaget indebærer, at der på budget 
2001 (og 2002) afsættes 100.000 kr. 
til ansættelse af en Miljømedarbej
der. Den Grønne Jobpulje har givet 
tilsagn om projektstøtte på yderligere 
350. 000 kr. for de to år. 
Biba Schwoon fra nævnet og agen
dagruppen fremlagde forslaget: 
Formålet med forslaget er både at få 
gang i nogle nye initiativer som 
mindsker miljøbelastningen, og at 
spare penge ved at mindske udgif
terne til f eks. energi, vand og reno
vation. Med støtten på 350.000 kr. 
fra Den Grønne Jobpulje til ansæt
telse af en miljømedarbejder, har 
Galgebakken 2 år til at finde ud af, 
om og hvordan dette kan lade sig 
gøre. 

Stig Larsen syntes at oplægget 
var noget løst. Det er ikke klart, om 
vi skal spare for at få råd til at an
sætte en miljømedarbejder, eller 
omvendt. Vibeke Hansen svarede, at · 
vi i hvert fald kan forvente at få et 
bedre miljø som følge af projektet. 
Om det så bliver vandbesparelser på 
vaskeriet eller noget andet må vise 
sig, når processen går i gang. Det 
heldige er, at vi nu kan få et økono
misk tilskud til at ansætte en person 
til at igangsætte arbejdet, erfaringen 
har vist, at frivillige beboere ikke 
kan klare det alene. Lars Messell 
mente, at udgifterne til renovation, 
vand, varme og el er så store, at vi 
må forvente, at en miljømedarbejder 
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kan tjene pengene til sin løn hjem 
ved at finde besparelser på disse 
forbrug. 

Benny Klausen mente ikke, at de 
nævnte muligheder, f eks. komposte
ring af køkkenaffald, besparelser på 
vaskeriet, solceller, har nogen syn
derlig betydning for miljøet eller 
indeholder tilstrækkelige muligheder 
for økonomiske besparelser. De 
miljøproblemer som virkelig har 
betydning, f.eks. co2 udledning fra 
bilkørsel og flyrejser gøres der ikke 
noget ved. Effekten af den Grønne 
Jobpulje og lignende er kun at give 
det udseende af, at der gøres en hel 
masse for miljøet, mens virkelighe
den er den modsatte. 
Forslaget blev vedtaget med 61 
stemmer for, og 8 imod. 

9) Forslag om spørgeskema
undersøgelse om indeklimaet i 
Galgebakkens huse. 
Jens Ellesøe Olsen :fremlagde forsla
get: Før det blev besluttet at få reno
veret tagene og varmeanlægget, blev 
der lavet en spørgeskema
undersøgelse om indeklimaet, som 
viste at der var en række problemer 
især med fugt og mug. Da tag- og 
varmeanlægs-renoveringerne blev 
besluttet, blev det også besluttet, at 
indeklimaet skulle tages op til vurde
ring igen, når renoveringerne var 
gennemført. Derfor :fremlægger 
nævnet nu et forslag om at foretage 
en ny spørgeskemaundersøgelse af 
indeklimaet i foråret 2001. 

Stig Larsen syntes, at forslaget 
manglede en redegørelse for, hvor
dan pengene skal skaffes, hvis un
dersøgelsen viser behov for at fore
tage større renoveringsarbejder. Den 
aktuelle ansøgning om kapitaltilfør
sel indeholder ikke noget om inde
klimaproblemer, så en indeklima
renovering skal :finansieres ved en ny 
tredje støtteansøgning, hvilket kan 
blive vanskeligt. 

Jens svarede, at der hverken kan 
afsættes eller søges om penge, før vi 
ved, hvilke problemer der skal løses. 
Formålet med spørgeskemaundersø
gelsen er netop at få problemerne 
belyst. 
Forslaget om at iværksætte spørge
skemaundersøgelsen blev vedtaget. 

10) Antennebudget 2001 
(herunder kanalsammensætningen i 
h.t. tidligere beboermødebeslutning 
omTV3+). 

Nævnet, ved Mumme, fremlagde 
to alternative forslag til kanal
sammensætningen: En kanalpakke 
med TV 3+ og en kanalpakke uden 
TV3+. Baggrunden for at :fremlægge 
forslaget om TV3+ var, at det fore
gående beboermøde havde besluttet, 
at dette skulle gøres. Begge forsla
gene til kanalpakker indeholdt end
videre TV2 Zulu, fordi TV2 Zulu er 
en licensfinansieret kanal, som skal 
medtages i antenne-anlæggets kanal
udbud. 

Il; lf • GALGEBAKKEPOl./LN 

! 

Forslagene gav anledning til en læn
gere debat. Der var kritik af, at der 
ikke var udvalgt andre og/ eller flere 
kanaler, og især LeifNielsen kritise
rede, at der overhovedet blev stillet 
forslag om, at ændre på kanaludbu
det på nuværende tidspunkt. Æn
dringsforslag burde vente til næste 
budgetbeboermøde, hvor den ordi
nære 2-årsperiode for kanalvalg 
udløber. 

Mumme og Jens Ellesøe svarede, 
at det hverken var nævnets ide eller 
ønske, at der skulle stilles forslag om 
at ændre kanaludbuddet til fordel for 
TV3+: Det var det foregående bebo
ermøde, som havde besluttet, at 
nævnet skulle :fremlægge forslaget. 
Forslaget med TV3+ blev vedtaget 
med 58 stemmer for og 46 stemmer 
imod. 
(Forslaget indebærer endvidere at • · 
TV2 Zulu medtages, at Norge 2 og 
Kanal København udgår, og at an
tennebidraget stiger med 14 kr. om 
måneden til 60,50 kr.). 

11) Budget 2001: 
a) Gennemgang af budget 2001: 

. Ole Clausen fra V A gennemgik og 
kommenterede budgetforslaget: 
Budgettet indeholder en husleje
stigning på 3,25%. Huslejestignin
gen skyldes især stigninger i kapital
udgifter (aftrapning af rentesikring) 
og offentlige udgifter (bl.a. stigende 
vand- og renovationspriser). I bud
gettet for år 2001 forudsættes det, at 
der skaffes 3,2 mill. fra Landsbygge-

fonden til renovering af betonfaca
der. For hele 16 års budgettet kalku
leres der med en kapitaltilførsel på 
65,7 mill. kr. bl.a. til renovering af 
badeværelser og køkkener. Der kan 
forventes svar på ansøgningen om 
kapitaltilførsel fra Landsbygge
fonden i maj 2001 (ca.). 

Ole Binderup gennemgik udvik
lingen i de variable udgifter: Vedli
geholdelsesudgifterne er steget mere 
end forventet, især drejer det sig om 
reparationer af den gamle del af 
varmeanlægget, udskiftning af køk
kenborde og fjernelse af gammelt 
tapet ved :fraflytning. 
Spørgsmål til budgettet: 
Der blev spurgt om ikke udgiften til 
afskærmning af p-pladser til cam
pingvognsparkering burde udgå, når 
beboermødet havde besluttet, at sa
gen skulle genforllandles med kom
munalbestyrelsen. 

Ole Binderup svarede, at der un
der gartnerarbejde var afsat 100.000 
kr. til formålet, men at anvendelsen 
var afhængig af udfaldet af sagen. 
Da beløbet finansieres af henlæggel
serne, har det dog ikke betydning for 
huslejen i år 2001. Der blev spurgt 
om tilskuddet fra Den grønne Job
pulje ikke manglede i budgettet på 
indtægtssiden. 

Ole Clausen indrømmede, at det 
måske nok var en fejl, men da bud
gettet blev lagt, kendte man ikke 
beboermødets beslutning, og endvi
dere skal tilskuddet anvendes til at 
dække en ekstra lønudgift. 

• GALGEBAKKEPOSTEN ~5'"" 



., 

----

b) Behandling af indkomne forslag 
til budgettet: 

Kim Mørk Hansen trak sit for
slag om halvering af vaskeripriserne, 
men opfordrede til et problemerne 
med lave vasketemperaturer og for
kerte temperaturoplysninger blev 
løst. 
- Forslaget fra nævnet om 
automatisk pristalsregulering af 
vaskeripriserne blev vedtaget med 48 
stemmer for og 14 imod. 
- Forslag fra Beboerhusets forret
ningsudvalg om prisforhøjelser for 
udlån blev kritiseret for at være ah 
for store. Forslaget blev nedstemt 
med 30 stemmer imod og 27 stemmer 
for. (Forhøjelsen af depositum ved 
udlån af beboerhusene bliver dog 
bibeholdt.) 

Pensionistklubben havde ansøgt 
om 6000 kr. til driftsstøtte og 2000 
kr. til kursusdeltagelse. I bemærk
ningerne til ansøgningerne i beboer
mødematerialet var oplyst, at der i 
budgetforslaget kun er givet en , 
samlet bevilling på 7000 kr. til de to 
formål. 

Leif Hansen fra Økonomiudvalget 
gjorde opmærksom på, at dette var 
eri misforståelse, idet ØkQ1:omi
udvalget havde godkendt budgettet 
med en bevilling på 7000 kr. alenetjl 
driftsstøtte, og med den indstilling at 
kursusstøtte kunne bevilges på kon
toen for kursusdeltagelse. Der var 
ingen indvindinger mod denne kor
rektion. 

Velkomstudvalget havde ansøgt 
om 4000 kr. til sit arbejdet. Dette 
blev enstemmigt vedtaget. 

c) Fordeling af beboeraktivitets
midler (konto 119) 
Stig Larsen kritiserede, at der 
manglede et regnskab for pubben, 
som kunne dokumentere budgettets 
forventninger om, at udgifterne sva
rede til indtægterne. Claus 'Mumme' 
Mortensen svarede, at der bliver 
lavet regnskab for pubben, men dette 
følger regnskabsåret og er derfor 
ikke færdigt. Knud Hansen fra bebo
erhusets forretningsudvalg, som 
fører regnskabet oplyste, og at øko
nomien for 1. halvår af 2000 ud
mærket svarer til forventningerne. 

d) Godkendelse af budget for 
2001: Herefter blev budgettet for 
2001 med en huslejestigning på 
3, 25% godkendt med stort flertal. 

, 

12) Indkomne forslag uden 
budgetkonsekvens 
Den planlagte mødetid var gået, og 
dirigenten udskød derfor punkterne 
12a: Forslag om forhøjelse af depo
situm ved indflytning, og 12b: For
slag om en 2. ansøgningsrunde for 
strædepenge. Endvidere forslog 
dirigenten, at sluttidspunktet blev 
udskudt 10 minutter, så punkt 12c; 
om nyt kabelsystem kunne nå at blive 
behandlet. Dette gav beboermødet 
sin tilslutning til. 

~, 
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12c) Orientering om nyt 
kabelsystem for antenne, telefon 
og Internet på Galgebakken: 
Claus 'Mumme' Mortensen fremlage: 
Baggrunden for at emnet skulle tages 
op nu var, at netudvalget havde brug 
for en positiv tilkendegivelse fra 
beboermødet, hvis der skulle arbej
des videre med sagen. Beboermødet 
.skal i så fald godkende, at der an
vendes et beløb til det videre ar
bejde. 

Stig Larsen kommenterede, at det 
var vigtigt at sikre, at det bliver en 
åben proces, så at beboermødet ikke 
først bliver afuoldt, når der ligger et 
færdigt licitationsforslag, som man 
kun kan sige ja eller nej til. 

Dette var Mumme heh enig i: 
· Hensigten er, at afuolde et beboer-

møde i begyndelsen af næste år~ hvor 
der kan tages stilling til forskellige 
tekniske valgmuligheder og øko
nomi. Herefter kan et evt. licitati
onsmateriale udarbejdes, og den 
endelige beslutning kan så træffes 
ved en urafstemning og evt. også ved 
et yderligere beboermøde. Det af
satte beløb skal bruges både til udar
bejdelse af et informationsmateriale, 
og, afuængigt af et kommende bebo
ermødes beslutninger, endvidere til 
udarbejdelse af et licitations
materiale. 
Det blev herefter vedtaget, at bebo
ermødet bemyndigede nævnet til at 
igangsætte et forprojekt for et kabel
netværk ved lån af egne midler på 
indtil 175.000 kr. 
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BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Indkaldelse til: 

Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde 
Tirsdag den 2 l . november 2000 kl. 1930 

i beboerhuset 

Forslag til dagsorden 
1) Valg af dirigenter 

2) Valg af referent 

3) Valg af stemmeudvalg 

4) Godkendelse af dagsorden --~ 5) Godkendelse af referat fra beboermødet 19.09.00 
(se GB-Posten nr. 254, nov. 2000) 

6) Orienterende spørgsmål og svar om afregning for varmeforsyningen 1999 
Spørgere: Galgebakke-beboere, både klagere og andre interesserede 
Svarere: En repræsentant for NEVE, Ole Clausen (V As økonomiafdeling), 

Ole Binderup (Galgebakkens afdelingsleder) 

7) Beslutning om ændring af udbetalingspraksis for strædepenge fra år 2001 
(se oplæg) 

8) Evt. 

Materiale til beboermødet, vend q 
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får 
udleveret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til 
beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har huslejekontrakt med VAJ, 
ægtefæller og hermed ligestillede. 



_/ V. .RMEMÅLERAFLÆSNIN.G 
- FORDELING AF DET SAMLEDE FORBRUG! 

81) ~--r/OOo-
Beboerne har haft besøg af varme
måler-aflæsere, der - to og to -
aflæste varmemålere og kontrol
lerede hinanden og udfyldte et ske
ma, hvoraf de efterlod en kopi i boli
gen. Mange beboere har søgt vores 
hjælp til tolkning, så varme-regnin
gens størrelse kan forudses. 

Det kan ikke lade sig gøre! - Slet 
ikke i år, fordi det er første gang 
der måles. 

Beboerne bliver puttet 
i en pc 
Aflæsningerne skal først behandles i 

. en computer, som i forvejen "ken
der'' og justerer for radiatorstørrelser 
og boligtype med de relativt forskell
ige yderflader ("gavlkompensation"). 
De justerede aflæsninger bliver . 

-...... 

grundlag for fordeling af varme-cen
tralens samlede varmeforbrug. 

Tjek din varmeregning ved 
hjælp ~f målerskemaet 
Men gem alligevel afl~snings-ske
maet, ~om kan bruges til at ·checke 
om de håndskrevne tal er overført 
korrekt til varmeregningen, som kom-:
mer om 3 - 4 måneder. 

Ma,n kan også gå "en runde" for at se 
sammenhængen mellem skemaets tal 
og de gamle målerampuller, der - · 
efter aflæsning - blev flyttet over i 
målernes højre side. Fra den ampul 
fordamper der ikke yderligere, fordi 
den er blevet plomberet. Se vinkelret 
på glasset og brug lommelygte! 

Til næste år, hvor der igen aflæses og 
efterlades et skema i boligerne, kan 
man have glæde af at sammenligne 
med skemaet fra i år. Med forbehold 

. - Z<t:X 
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for ændring i varmeprisen og det sam
lede forbrug kan man på det tidlige 
tidspunkt få en god fomem-melse af 
om varmeregningen bliver større eller 
mindre end i år. 

Beregningsformlerne til fordeling af 
varmeforbruget er ikke til debat. De 
er godkendt i Erhvervsfremme
styrelsen og skal anvendes i alle en
heder (varmecentral-områder) med 
fælles varmeforsyning. Erhvervs
fremmestyrelsen fører løbende kon-: 
trol med om reglerne følges. Beboer- · 
ne kan til en vis grad checke det sam
me ved at studere den information, 
der fremgår af aflæsningsskemaet og 
som følger med regningen, når den 
kommer. 

Hvor stort er så det for
brug, der skal fordeles? 
I juli '99· i Galgebakke-posten skrev 
jeg om et forventet kraftigt fald i 

samlede forbrug vir ,, ·omme til at . 
ligge ca. 31 % lavere end tidligere år, 
hvis klimaet resten af året blev nor
malt. Det var en prognose, og jeg 
understregede, at fordelingen ville 
blive skæv i forhold til tidligere år -
fordi det allerede var konstateret at 
varmecentralernes forbrug udviklede 
sig forskelligt, og fordi der ville blive 
gennemført ovennævnte for-del
ingsmåling. 

For overblikkets skyld gengives var
meforbruget, som det blev forudset i 
juli '~9. med henholdsvis et procent
vis forbrug i forhold til det samlede 
gennemsnit og et procentvis forbrug i 
forhold til tidligere år. Ved siden af er 
på samme måde opstillet de endt!-lige 
tal fra januar 2000. Der er sket sinå 
ændringer, men heldigvis i den 
"rigtige" retning, idet det samlede 
mindreforbrug blev godt 34%: 

·i,,r-v--
r,? fTVflT"'-'NII'& ..,- I° V-; __ ;' •--~- 1/(Nt ~l,d/1 

" Pro2nose fra .iuli 1999 Målin2er fra .ianuar 2000:. 
Område % afgn.snit % af tidl. år % af gn.snit % af tidl. år 
Vester, Nord 103 ... 71 101 66 
Torv 90 62 88 58 
Øster 97 67 97 63 
Vester, Syd 100 69 105. 69 
Sten 111· 76 110 72 

· Over 103 71 101 66 
Mark 111 76 107 70 
Neder 101 69 101 66 
Skrænt 95 65 93 61 
Sønder 103 71 101 66 

4 
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Og så er der "incita
mentstariffen" 
Tabellens tal er varmeenheder - ikke 
pris. Incitamentstariffen får en lille 
betydning for prisen. Jeg har endnu 
ingen tal for års-afkøling, men det 
bliver beregnet på grundlag af det 
samlede varmeforbrug og det sam
lede antal m3 fjernvarmevand gen
nem varmecentralerne. Tendensen har 
været, at Sønder har haft den største 
afkøling, f.eks. i december 41,6 grad
er, hvor den ringeste afkø-

,~ 

ling var 37,0 grader i Torv. Resten af 
områderne lå derimellem. 

Forskellene i områdernes forbrug har 
flere årsager, men tendensen er at 
områder med overvægt af gårdhave
huse - som Sten, Mark og Vester Syd 
- har et relativt større varme-forbrug 
pr. m2, og områder udeluk-kende 
bestående af rækkehuse - som Torv - , 
har et relativt mindre forbrug. 

Venlig hilsen 
Ole Binderup 

afdelingsleder 
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VARMEREGNINGERNE 
MØDE DEN 21. I BEBOERHUSET! 

Beboerne har faet deres vanne
afregning, og det har været en nega
tiv oplevelse for ca. halvdelen, hvor
afknap 60 har skrevet til os om det 
uforståelige (urimelige) i varmereg
ningen. 

Klagerne - de skriftlige - blev 
sendt videre til V A-huset. 

Her blev de blev samlet og i første 
omgang groft analyseret og grup
peret og sendt videre til vanne111.åler
frrmaet NEVE, der vurderede hver 
enkelt - evt. sammen med vores 
kommentårer. 

NEVE' s konkrete forklaring -
evt. oplysning om rettelse - er så 
sendt nied et følgebrev fra V A
huset til hver enkelt. 

Beboermøde om 
varmeafregning d. 21. 

. november kl. 19.30 i det 
store beboerhus 

.... 

For interesserede - både dem, der 
har klaget og andre - afholdes et 

-·-beboennøde, hvor man kan fa be
svaret spørgsmål af en repræsentant 
for NEVE, af Ole Clausen fra V A og 
af undertegnede. 

Men her gives nogle generelle 
konkrete oplysninger: 

Sammenlagt er der meget præ
cist brugt den varme, som der 
blev opkrævet a contobetaling 
til. 

V armeanlæggenes funktion og det 
samlede forbrug lever altså op til 
forventningerne. Men samtidig er 
der dog opkrævet ca. 10% mere fra 
nogle - og tilbagebetalt ca. lOo/o til 
andre beboere . 

Generelt kan også siges, at der ikke 
kan ændres ved det samlede forbrug. 
Det er alene fordelingen mellem be
boerne, der eventuelt kan ændres. 
Får en klager medhold og skal ha' 
eftergivet betaling, medfører det et 
større ~Iler mindre regnskabs
underskud, som belaster huslejen. 

Min vurdering af klagerne er, at 
mange har der vanskeligt kunnet 
gøres noget ved. 

. Kun klager, som indeholdt kon
krete oplysninger, har givet 
grundlag for granskning og 
eventuelt for en ændring i 
afregningen. 
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Den mest op1<1gte konkrete oplys
ning kunne være om fejlaflæsning, 
som beboerne har mulighed for at 
kontrollere. Der er dog meget fa 
konkret begrundede klager over 
fej I aflæsninger. 

Det kunne også være en oplysning 
· om, at der i måleperioden er sket 
noget helt konkret med en bestemt 
fordampningsampul, der eventuelt 
kunne have mistet noget af sit ind
hold på anden måde end gennem 
fordampning. Men det kræver en 
stor grad af sandsynliggørelse eller 
dokumentation. 

En tredje mulighed er påvisning af, 
at udregningen er forkert. Fejl i 
den elektroniske regneproces er nok 
næsten utænkelig, men måske nogle 
forudsætninger kunne være forkerte. 
Det kan være svært at påvise for en 
beboer uden særligt kendskab til 
begreber som f.eks. "teknisk faktor", 
der knytter sig det enkelte varme
apparat, og "beliggenhedsfaktor", 
der kompenserer for boligens relativt 
mange yderflader, og "pris pr. en
hed", men her følger forklaringerne: 

De tekniske faktorer er beregnet af 
NEVE, som konkret har opmålt hver 
enkelt radiator/ konvektor. I bereg
ningen indgår en laboratoriemåling 
af 

• den pågældende varme
apparats-types ydelse 

2 
• apparatets. længde, højde, 

antal vandfyldte lag og 
eventuelle et eller :flere lag 
ribber og deres udformning, 
der alt sammen giver en 
bestemt .varmeydelse i for
hold til temperatur over tid, 
som er det der måles af 
varmefordelingsmålerne. 

Får man mistanke om, at den tek
niske faktor er forkert - f eks. 
sammenlignet med et tilsvarende 
varmeapparat i en tilsvarende · 
bolig, er det hensigtsmæssigt - til 
en evt. klage - at måle og gøre 
notater om de nævnte dimensioner 
og ribber for alle de konkret sam
menlignede varmeapparater, så det 
kan være grundlag for eventuelt at 
udføre en ekstra kontrol og rette i 
udregningens forudsætninger eller 
være grundlag for en uddybende 
forklaring. 

Beliggenhedsfaktor er for 1999 en 
(lovligt anvendt) standard, der 
knytter sig til boligbebyggelser fra 

. pågældende opførelsesperiode og 
som derfor er temmelig grov, idet 
der gives 15% rabat, hvis boligen 
har flere end 2 facader . 

Det vil være muligt (lovligt) at an
vende en mere detaljerig "rabat
beregning'', der tager udgangspunkt i 
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de enkelte boligtypers konkrete 
varmetabstal, som i givet fald 
omsættes til forskellige "%-rabat
ter", der alle sættes i forhold til den 
bolig, der i pågældende varme
centrals område har det mindste 
varmetab pr. m2

• 

Beboernævnet har ønsket, at der 
for år 2000 og fremover anvendes 
den detaljerige "rabatberegning" 
for boligernes beliggenhed. 

Pris pr. enhed er ens for boliger i 
samme varmecentrals område, men 
lidt forskellig fra varmecentral til 
varmecentral. Det skyldes, at varme
centralernes samlede forbrug (målt 
med egentlig energimåler) skal be
tales af de tilsluttede forbrugere og 
ingen andre. D.v.s. alle ovennævnte 
enheder er alene udtryk for· en måde 
at fordele varmecentralens udgift. 

*** 

Varmeudgifterne er på afregnin
gen opdelt i 3 hovedtal: 

• Udgifter til varme 
Posten indeholder både en 
betaling efter areal og en 
betaling efter enheder, som 
findes ved at gange det 
målte antal streger med den 
tekniske faktor, der hører til 
pågældende varmeapparat 
og med pågældende boligs 

beliggenhedsfaktor - det er 
den egentlige pris for 
varmen. 
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• Udgifter til varme 2 
Posten er udgifter til ELO
konsulent (Energi-Leder
Ordning), der alene fordeles 
efter areal. 

• Udgifter til varmt vand 
Beløbet her beregnet efter 
"værelses- og haneandele", 
som er: 1 andel pr. værelse, 
3 pr. køkkenvask, 1 pr. 
håndvask, 2 pr. bruseplads, 
3 pr. badekar. F.eks. har en 5 
værelsers bolig med 1 køk
kenvask, 2-håndvaske, en 
bruseplads og et badekar i 

· alt 15 andele. 

Et spørgsmål om årstid! 

Næsten uden undtagelse har vi mod
taget klager fra indflyttere og fra
flyttere, som h.h.v. flyttede ind i . 
november eller december eller var 
flyttet ud i januar, februar eller 
marts. Disse beboere har fået store 
efterbetalingsregninger, som de 
betragter som fejlagtige. 

Der kan selvfølgelig være konkrete 
årsager, men generelt skyldes det 
årstiden. I november og december 
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bruges normalt 26% af hele årets 
varmeforbrug, men der betales kun 
17% i a'conto, og i januar, februar 
og marts bruges tilsvarende næsten 
46% men betales kun 25% i a' conto. 

Årsagen er, at a' contobetalingerne er 
jævnt fordelt over hele året, men for
bruget er størst om vinteren. Det be
tyder omvendt, at indflytteren i det 
tidlige forår og fraflytteren i det sene 
efterår - alt andet lige - må forvente 
tilbagebetaling. 

Hvad med de klager, der ikke 
er så konkrete? 
Hvis en klage over en stor efter
regning ikke indeholder konkrete 
oplysninger, men f.eks. bare nævner 
at klagerens husstand har sparet og 
måske endda );i.ar "frosset", så vil den 
ikke kunne være grundlag for nogen 
ændring i afregningen. 

Oplysning om uregelmæssigheder i 
forsyningen og i boligen ( dårligt 
fungerende ventiler, for lidt varme, 
for meget støj eller utætte vinduer) 
ændrer heller ikke grundlaget. 

Det er en del af afdelingens opgaver 
at fjerne disse ulemper - og det gør 
vi både generelt gennem planlagt 
vedligeholdelse og efter konkrete 
beboerhenvendelser (som stadig er 
nødvendig, selvom en ulempe måtte 
være nævnt i klagen). I denne sam-

menhæng kan vi bare tage til efter
retning, at beboerne oplever det 
sådan. 

V armefordelingsmålerenes 

4 

nøjagtighed er laboratorium- --.• 
kontrollerede og godkendt, de måler 
- uanset de nævnte uregelmæssig
heder - den varme, der konkret er i 
apparatet, og beregningsmetoden er 
godk~ndt af Erhvervsfremme
styrelsen. Det er kendsgerninger, 
som altid overtrumfer oplysninger, 
som ikke er konkrete. 

· Kan beboerne da slet ikke 
gøre noget ved "urimelige" 
varmeregninger? 

For året 1999 "er løbet kørt'' 
hvis man ikke kan påvise kon
krete fejl. - V armefordelings.;. 
målerne har målt den varme, der 
har været i varmeapparatet. 

Når jeg skriver "har været i .. ", så 
betyder det, at varmen ikke nødven
digvis er kommet ud af varmeappa
ratet i tilstrækkeligt omfang. V armen 
kan hindres i at komme ud af varme
apparatet af f.eks. møblering lige 
foran en radiator, af aviser på risten 
over en konvektor, af et håndklæde 
over bad-radiatoren o.l. Pågældende 
varmeapparat har alligevel været 
varm - måske endda meget varm -
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uden at vannen er kommet rummet 
til gode. Men varmeapparatets høje 
temperatur medfører kraftig for
dampning fra varmefordelings
målerne. 

Problemet forstærkes af, at høj 
radiatortemperatur i en enkelt 
radiator koster mere end tilsvarende 
varmeafgivelse ved lavere tempe
ratur fra flere radiatorer samtidig. 

Derfor er det klogt- både for 
at opnå god varmekomfort og· 
god økonomi - at få alle radia
torer til at bidrage ensartet til 
rummenes opvarmning og at 
placere møbler sådan, at rum
luften frit kan strømme ind 
undervarmeapparaterne,og 
undgå at lægge eller hænge 
noget over vanneapparatet, og 
dermed hindre den fri luft
bevægelse op. For radiatorer 
gælder desuden, at de skal 
kunne sende strålevarme ud i 
rummet. 

Bemærk i øvrigt, at termostateme 
ikke nødvendigvis skal stilles på 
samme tal: Juster dem sådan at det 
føles behageligt og sådan, at var
meapparater i samme rum er ca. lige 

.-.. varme. 

Hvis man ønsker at ændre tempe
raturen i et rum, hvor der er til
fredsstillende varmebalance fra flere 

5 
varmeapparater, bør man justere alle 
termostatventiler samtidig. Selv en 
lille nedjustering af kun det ene 
medfører, at de øvrige varme
apparater bliver relativt varmere og 
vil overtage vanneforsyningen, mens 
det ene - p.g.a. termostatvirkningen 
- kan blive helt kold. 

Altså: La' vær' at tildække varme
apparater og møbler ikke lige foran 
radiatorer og juster ventilerne efter 
_følelse (Brug kun tal til at huske en 
tilfredsstillende instilling!) og pas på 
balancen! 

Åbenstående vinduer. 
Et andet sted, hvor der kan være tale 
om et uforholdsmæssigt stort for
brug, uden at det (effektivt) konimer 
boligen til gode, er gennem konstant 
åbne vinduer. 

Gennem åbne vinduer kan fjernes 
fugt fra boligerne og herunder især 
fra baderum, og det er godt! Men 
hvis vinduerne er åbne konstant eller 
i længere tid end ca. 10 minutter ad 
gangen, bliver varmeforbruget helt 
uforholdsmæssigt højt i forhold til 
udluftningse:ffekten. 

Venlig hilsen 
Ole Binderup 

Afdelingsleder 
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MODTAGET J //~. ~ewvs tf BILAG 
NM l9 -rtJÅf-~.a~ 

5. december 2000. Sten 

Til NM nr.19, 6/12, pkt 6.a.: 
Oversigt over varme-spørgsmål fra beboermødet 21/11 2000 (kun stikord). 

- Varmeregningen er svær at forstå, henvisningen til den enkelte radiator er uklar. (beboer?) 

- Varmemålerne svære at komme til, især for ældre beboere, hvis man vil kontrollere 
måleraflæsningen (Helge Andersen). 

- Hvorfor er der opkrævet penge for radiatorer, som ikke har været åbne (Benny i Mark 6 og ??) 

- Har modtaget check efter klage over forkert aflæsning( forkert anførsel af teknisk faktor ?) - så 
det kan godt betale sig at kontrollere og at klage (Aage Nissen). 

- Afrunding af decimaler er foretaget forkert. Det drejer sig om småpenge - men hvad er grunden? 
(Aage Nissen) 

- Aflæsningen blev foretaget af to personer, som råbte tallene til hinanden - Giver dette ikke en 
stor risiko for fejl (Helge Andersen)? 

- Har modtaget en efterregning på ca. 6000 kr. og en samlet regning på 12. 000 kr. Har klaget over 
regningen, fordi den kan ikke være rigtig. Har der i øvrigt ikke er frådset med varmen. Fik ikke 
noget ud af klagen, og har for egen regning fået Teknologisk Institut til at undersøge huset med 
termofotografering. Undersøgelsen viser bl.a. at soklen udvendigt er opvarmet til 14° på et 
tidspunkt hvor ude temperaturen er ca. 7° (Benny i mark 6-). 

- Er stue-radiatorerne i ende-rækkehusene (C-husene) anderledes end i de mellemliggende C
rækkehuse? (Niels Keller). Er der forskelle på radiatorerne i ellers ens huse? (Vibeke Hansen). 

- Findes der bestemte tal, nogle regler eller fremgangsmåder, som bør anvendes ved indstilling af 
radiatorernes termostat-ventiler (Benny Klausen)? 

- Hvorfor skal varmeforbruget opgøres differentieret i fht. til de enkelte varmecentraler, når/hvis 
forskellene skyldes forskellig fordeling af rækkehuse/gårdhavehuse i de enkelte varme
centralområder? Er det et lovkrav, eller kan/må man i stedet regne Galgebakken som en 
'varmecentral'? (Lars Messell, Vibeke Hansen) 

- Kan der laves en anderledes/ en mere detaljeret statistik over varmeforbruget og 
varmeudgifterne, som viser: Spredningen i varmeforbruget opgjort på de forskellige boligtyper 
( og evt. forskellige typer rum). Intervaller som viser forskelle i sammenlignelige 
husstandes/boligers forbrug af varmeenheder og varmeudgifter? (Lars Messell, Vibeke Hansen, 
Sten Hansen, Benny Klausen, Jon Sandraid) 

- Hvorfor er der støj fra radiatorerne, også når de er lukkede (Aage Nissen og ??) 

- Beboere, som har klaget over for sen udsendelse af opkrævningerne, er helt sluppet for at betale 
ekstraregningerne. Hvorfor er opkrævningen i disse tilfælde ikke blot udskudt? (Benny Klausen) 
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'Nå,vnet 
Driften 
Øalgebttkkeposten 

C//7.1.cJ?JO 

Vedr:, Varmesagen. 

Alb. 07.07.2000. 

Vi er et par der føler os narret så det vil noget. På et bugetbeboerrnøde blev der af VA og 
driften sagt , at huslejestigningen ikke blev så stor som forventet , a conto bidraget til varme 
ville blive sat ned, da vi ville spare meget på varmen, grundet nye fordelingscentraler og 
konvektorer. Vi prøvede som gode borgere at leve op til de anvisninger som driften havde 
opstillet i vores udmærkede Galgebakkepost. Dette var så forhistorien , tilbage til nutiden , 
chokket var meget stort ,da vi for få dage siden fik en ekstra varmeregning på mere end 5000 
kr. 
Konklution : vi føler os taget ved næsen og snydt. Hvem har lavet beregningerne? Hvad er gået 
galt? Hvem har ~nsvaret for dette? Hvem skal betale for hvad jeg kalder en fadæse. __ ,-,,,,,,,,,,,,,:~ 

Lene og Benny Mark 6.3.o.. 

PS. ER anlægenes utmdreguleret? Det støjer utrolig meget. Senere kommer en redegørelse 
om isoleringen og tætheden af vore ydervægge, som er udarbejdet af Teknologisk Instituts 
bygningseksperter incl. fotos foretaget med varmefølsomt udstyr, dette foranlediget af os for 
egen regning. 
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Referat frå beboermøde 21. november 2000 ff,E,i/0 
Beboermødet var indkaldt for at orientere om varmeafi _/lingen for 1999. 
Endvidere var nævnets/kassererens forslag om strædepenge sat på 
dagsordenen (forslaget var blevet udskudt på Budgetbeboermødet den 19. 
september pga. tidsnød). Der blev udleveret 48 stemmesedler til mødet, 
hvilket svarer til at 24 husstande, eller ca. 3,5% af samtlige, var 
repræsenteret. 

1) Dirigent: Anita Sørensen. Meddirigent: Biba Schwoon. 
2) Referent: Sten Erik Hansen (nævnssekretær). 

3) Stemmeudvalg: Lars Messen. 

4) a) Den vanlige forretningsorden for beboermøderne blev godkendt. 
b) Det fremlagte forslag til dagsorden blev godkendt. 

5) Referat fra Budgetbeboermødet 19. september 2000 blev godkendt uden 
bemærkninger. ·· 

6) Orienterende spørgsmål og svar om afregning for 
varmeforsyningen 1999. 

Til stede for at svare på spørgsmål 
var: Ole Binderup (Galgebakkens 
afdelingsleder), Ole Clausen (fra 
VAs administration), og to repræ- · 
sentanter fra NEVE (firmaet som har 
foretaget aflæsningen af varmemå
lerne). 

Ole Binderup indledte med at gen,
nemgå forløbet, bl.a .. : Samlet for 
Galgebakken passer varmeafregnin
gen godt med den forventede bespa
relse, men der er er stor spredning 
mellem vannecentralområderne. Ca. 
halvdelen af beboerne har f'aet penge 
tilbage og ca. halvdelen har skullet 
betale ekstra. 57 af de sidste har . . 
klaget skriftligt over vanneafregnin
gen til V A. Klager uden konkrete 
Qplysninger har ikke fået medhold .. 

Klager med konkrete oplysninger er 
blevet gransket nænnere, og hvor der 
har vist sig fejl, er det opkrævede 
beløb rettet. Fejlene drejer sig om 
bl.a.: Aflæsningsfejl (kun ganske få 
tilfælde}, fejl i forbindelse med må
leren eller radiatoren, udregnirigsfejl 
som f eks. forkert anvendt 'teknisk 
faktor' for radiatoren. 
Ole Binderup gennemgik endvidere 
de begreber, som bliver anvendt, når 
boligernes betaling for vanneforbru
get opgøres, bl.a.: 
Teknisk faktor: Et tal for hvor me
get varme et vanneapparat afgiver 
for hver streg der fordamper på var
memåleren. Den tekniske faktor er · 
afhængig af varmeapparatets type, 
størrelse og fabrikat. Tallet er baseret 
på laboratoriemålinger. 
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Beliggenhedsfaktor: Kompensation 
for boliger me ~'.ere end to fritlig
gende facader. 11999 har ende-ræk
kehusene og gårdhavehusene f'aet en 
kompensation på 15%. 
V armecentral-områder: Hver af de 
10 varmecentraler har en energimå
ler, som måler de tilsluttede boligers 
samlede forbrug af varme. Den en
kelte vannecentrals forbrug bliver 
fordelt mellem de tilsluttede boliger 
afhængig af det målte forbrug på 
radiatorerne. 

Spørgsmål og svar. 
Kommentarer og debat: 
Peter Hansen nævnte, at varme
regningerne er svære at kontrollere, 
fordi koderne, som henviser til den 
enkelte radiator, er uklare. Helge 
Andersen supplerede med, at var
memålerne er placeret svært tilgæn
geligt og vanskelige at aflæse. 
Svar fra NEVE: Hver radiator har et 
nummer, som er anført både på må
leren og på afregningen. På afreg
ningen er det endvider~ anført med 
en bogstavforkortelse, hvilken type 
rum radiatoren sidder i, og boligens 
rum besøges venstre om og anføres i 
denne rækkefølge på afregningen. 
Hvis man ikke selv er i stand til at · 
kontrollere. aflæsningen, må man få 
andre til at hjælpe, og ellers stole på 
at NEVE har gjort det rigtigt. NEVE 
har ikke nogen interesse i at aflæse 
forkert. 

Helge Andersen oplyste, at aflæs
ningen i hans hus var foregået ved, at 
to folk fra NEVE aflæste målerne på 
hver sin etage, og råbte tallene til 
hinanden. Helge mente, at denne 
fremgangsmåde måtte give en stor 
risiko for fejl. 
Svar fra NEVE: Monteringen af 
målerne blev foretaget afto mand, 
men aflæsningen foregår nonnalt 
ved, at en person både aflæser må
lerne og noterer tallene. NEVE vil 
undersøge om/hvorfor aflæsningen 
hos Helge er foregået anderledes. 

Benny Kronborg og en anden beboer 
havde begge fået opkrævninger fra 
radiatorer, som der ikke havde været 
åbnet for. 
Svar fra NEVE og Ole Binderup: Der 
fordamper altid en smule væske fra 
målerne alene pga. omgivelsernes 
temperatur, men dette er minimalt og 
uden betydning for vanneafregnin
gen. Kun hvis målerne bliver udsat 
for kraftig varme fra en anden kilde 
f.eks. en vanneblæser, vil dette blive 
registreret som et varmeforbrug 
(modsat elektroniske målere, som 
ikke måler v.ltja. fordampning). En 
anden forklaring kan være, at radia
torens ventil er tilsmudset af skidt fra 
:fjernvarmevandet, så den ikke lukker 
ned for radiatoren, selv om der er 
skruet ned på 0. Desuden åbner ter
mostatventilen automatisk for var
men, hvis temperaturen i rummet 
kommer under 5°. 
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.nage ru:s:st;u 1unau.e, ai nan navae 
modtaget en check efter at have kla
get over forkert aflæsning, så det kan 
godt betale sig både at kontrollere og 
at klage. Aage rådede til ikke at lade 
dørene stå helt åbne, hvis der bagved 
døren sidder en radiator, som herved 
blokeres. Det er også en god ide at 
bruge et spejl ved aflæsning af util
gængelige varmemålere, og man bør 
især tjekke de store radiatorer, fordi 
en 'streg' her koster rigtig mange · 
penge. Aage spurgte endvidere 
NEVE, hvorfor afrundingen af de
cimaler i nogle tilfælde blev gjort 
forkert. (Aage gjorde opmærksom 
på, at det kun drejede sig om små
penge, men alligevel ... ) 
Svar fra NEVE: Afrundingsfejlene 
kunne umiddelbart kun forklares 
med henvisning til EDB-maskinen, 
som foretager beregningen, men man 
vil prøve at undersøge det nærmere. 

Niels Keller spurgte om stue-radiato
rerne i ende-rækkehusene (C
husene) er større end i de mellemlig
gende C-rækkehuse, og Vibeke 
Hansen spurgte mere generelt, om 
der er forskelle på radiatorerne i 
ellers ens typer huse. 
Svar: Hverken NEVE eller Ole 
Binderup kunne med sikkerhed sige, 
om radiatorernes størrelse var helt 
ens i alle huse af samme type, men 
ville undersøge det. 

Benny Klausen efterlyste en præcis 
metode, som kan anvendes ved 

melstllhngen af radiatorerne, f eks. et 
bestemt tal som bø.!'"tilstræbes. 
Svar fra Ole Bin ap: Metoden er 
at prøve sig frem ved at stille på 
radiatorerne, indtil rummene har en 
temperatur, som man finder pas
sende. Der er ikke et bestemt tal, 
som radiatorernes termostatventiler 
helst skal stå på, men alle radiatorer 
bør være i brug, så afkølingen af 
fjernvarmevandet bliver bedst mulig. 

Aage Nissen og Peter Hansen 
spurgte, hvorfor der er støj fra radi
atorerne, også når der slet ikke er 
varme på. 
Svar fra Ole Binderup: Når vand 
bevæger sig i rør giver det støj. Hvis 
der er modstand i rørene f.eks. ved 
slidte ventiler, kan det give meget 
støj. Det er hverken let eller billigt at 
finde og fjerne fejlene, som giver 
støjproblemerne, men der arbejdes 
meget med det, og det bliver gjort. 

Benny Kronborg havde fået en sam
let varmeregning på 12.000 kr. Boli
gen er på kun 90 m2, og der er ikke 
frådset med varmen, så der må være 
et eller andet helt galt. Benny fik 
ikke noget ud af at klage tI1 V A, og 
har derfor for egen regning fået Tek
nologisk Institut til at undersøge 
huset med termofotografering. 
Undersøgelsen viser bl.a., at soklen 
udvendigt er opvarmet til 14° på et 
tidspunkt, hvor ude-temperaturen er 
ca. 7°. · 
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Svar fra Ole Binderup: Umiddelbart 
viser rappo ,-" s konklusion ikke så 
meget nyt. Det er velkendt, at Gal
gebakkens huse ikke er optimalt 
isolerede og har mange svagheder, 
bl.a. i form af kuldebroer, som tyde
ligt viser sig ved termofotografering. 
Hvis der for alvor skal gøres noget 
ved disse svagheder, skal der fore
tages store og meget bekostelige 
efterisoleringsarbejder. 
Biba Schwoon oplyste, at der - i 
overensstemmelse med en tidligere 
vedtaget plan - er afsat penge på 
budget 2001 til en opfølgende inde-

. klimaundersøgelse oven på tag- og 
vannesagerne. Undersøgelsen vil 
forhåbentlig kunne bruges til at ind
kredse udbedringer, som vil være 
økonomiskoverkommelige for Gal
gebakken. 

Peter Hansen spurgte, om det er rig
tigt forstået, at gårdhavehusene bli
ver mere lempeligt behandlet ved 
næste års varmeregnskab. 
Svar fra Ole Binderup: Det er blevet 
diskuteret og lagt op til i nævnet, at 
kompensationerne fremover skal 
baseres på mere detaljerede bereg
ninger af varmetabet i de forskellige 
boligtyper. Dette vil i givet fald give 
en større rabat til gårdhavehusene, 
men der er dog endnu ikke truffet en 
beslutning. En ændret kompensation 
i fht. boligtype vil i øvrigt ikke få 
betydning for prisforskellene i mel
lem varmecentralområderne. 

Lars Messen og Vibeke Hansen 
spurgte, hvorfor varmeforbruget 
. opgø:r:es-differentieret i fht. til de 
enkelte varmecentraler. Er det et 
lovkrav, eller kan/må mani stedet 
regne Galgebakken som en 'varme
central'. 
Svar fra Ole Binderup: Det står ikke 
direkte i loven, at varmeafregningen 
skal opgøres med udgangspunkt i de 
enkelte varmecentraler, men bl.a. 
Bjarne Zetterstrøm fra Boligselska
bernes Landsforening har den vurde
ring, at lovens hensigt bedst opfyl
des, hvis der måles'for så små enhe
der som muligt, og det vil for Galge
bakkens vedkommende sige varme
centralerne. 
Lars Messell mente, at hensigten om 
måling så tæt på forbrugeren som 
mulig, er fornuftig som princip. Men 
i praksis på Galgebakken virker det 
lidt absurd, at varmeprisen er afhæn
gig af, om man bor i et område med 
mange rækkehuse eller i et område 
med mange gårdhavehuse. Lars 
mente, at varmecentralerne derfor 
burde droppes som ramme ved be
regningerne af de enk:ehe boligers 
varmebetaling. 
Benny Klausen mente, at vi burde 
vente og se, om ikke en bedre kom
pensationsberegning for boligtyperne 
kan give en tilstrækkelig rimelig 
fordeling af varmeudgifterne, før vi 
evt. fjerner varmecentralerne som 
opgørelsesenhed. 
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Benny Klausen, Lars Messell, Jon 
Sandraid m.fl. efterlyste mere detal
jerede opgørelser af varmeforbruget 
og varmeudgifterne (eks. husstan
denes forbrug ford_elt på intervaller 
efter størrelse og opgjort i fut. husty
per). Bl.a. for at den enkelte beboer 
kan få en mere klar fornemmelse af, 
hvor meget man kan spare økono
misk ved at holde igen på sit varme
forbrug, og for at få et klart billede 
af, om kompensationerne er på et 
rimeligt niveau. 
Svar fra Ole Clausen, VA: Han vil 
sørge for, at V A rar lavet nogle op
gørelser, som viser varmeforbruget 
for de forskellige hustyper. 

Benny Klausen spurgte, hvorfor de 
beboere, som har klaget over for sen 
udsendelse af opkrævningerne, helt 

er sluppet for at bet:?1
"- ekstraregnin

gerne. Hvorfor er G~ .ævningen i 
disse tilfælde ikke blot udskudt. 
Svar fra Ole Clausen, VA: Som følge 
af en meget beklagelig fejl blev var
meregnskabet afsluttet små 14 dage 
for sent i fut lovgivningens tids
frister. En beboer blev opmærksom 
på dette og henvendte sig til Kom-· 
munen, som svarede, at man ikke var 
tvunget til at betale ekstraregningen, 
når den var udsendt for sent. Dette 
inspirerede 26 beboere til at klage til 
V A over for sen udsendelse af var
meopkrævningen. V A har frafaldet 
kravene om ekstrabetaling til disse 
klagere. V A har besluttet, at det 
manglende beløb på ca. 41.000 kr. 
ikke skal påføres Galgebakkens be
boere, og foreningen betaler derfor 
beløbet. 

7) Ændring af udbetalingspraksis for strædepenge. 

Nævnets kasserer Niels Keller be
grundede forslaget med, at beløbet 
som årligt afsættes til strædepenge 
ikke bliver brugt, fordi mange stræ
der ikke søger. Især for de små stræ
der er beløbet så lille, at det ikke kan 
dække udgifterne til almindelige fæl-

lesting. Det fremlagte forslag inde
bærer, at kassereren hvert år den 1. 
oktober opgør det resterende stræ
depengebeløb, som han derefter kan 
uddele i en 2. ansøgningsrunde, hvor 
især små stræder kan tilgodeses. 
Forslaget blev vedtaget. 

Referent 
'sten Erik Hansen 

Dirigent 
Anita Sørensen 

Meddirigent 
Biba Schwoon 
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