BEBOERNÆVNET
Galgebakken

Galgebakken Øster 1-2

Tlf.: 43 64 15 02

Indkaldelse til:

EKSTRAORDINÆRT
BEBOERMØDE OM NYT BEBOERHUS
Onsdag den 27. februar 2002 i beboerhuset

OBS k/. 20. 00

(p.gr.a. spisehus)

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs.
beboere, der har huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.
(Mødeindkaldelse og forslag er husstandsomdelt 13. februar 2002)

Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
5) Godkendelse af referat fra beboermøde om nyt beboerhus, 15. nov. 2001
(Se Galgebakke Posten nr. 265, dec. 2001)

6) Orientering om økonomien vNAs direktør Jan Weichardt
7) Orientering og oplæg fra Arbejdsgruppen (se oplæg)
a) opgave, kommissorium og tidsplan
b) kvadratmeterantal og økonomi
c) mulige etaper
d)fondsansøgninger
(Dagsordenen fortsættes på næste side)
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Til beboermøde om nyt beboerhus 27.02.02
BAGGRUND:
På beboermødet den 15.11.01 nedsattes en arbejdsgruppe bestående af:
repræsentanter for Nævnet: Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid og Biba Schwoon
repræsentanter for Beboerhusets FU: Jan Olsen, Diana Rind og Brita Rindom
repræsentanter for Beboermødet: Benny Klausen, Finn Klittum og Henrik Nordfalk
- som i samarbejde med gruppen af arkitekter med bopæl på Galgebakken har bearbejdet
beboermødets beslutninger , ønsker og anbefalinger. Arbejdsgruppen har afholdt ialt 5 møder, heraf
de to med arkitektgruppen.

Beboermødets beslutninger og ønsker - et resume
(hele referatet er trykt i Galgebakkeposten nr. 265, dec. 2001, s. 11 -16)

Erstatningsbyggeri for ca. 216 m2 uden huslejestigning.
Mulighed for cafe mod Torvet.
En ombygning af Torvet, så det fremtræder mere som en plads, mere spændende, gerne
med vand(kunst), og med udnyttelse af de omkringliggende bygninger efterhånden som de
ændres i forbindelse med enten større arealønsker eller egentlige ombygninger.
T øjcafeen ønsker sig en udvidelse.
Forslag om:
- mulighed for cykelsmed o.a. erhverv i umiddelbar tilknytning til Torvet
- mulighed for basketball og skating af forskellig slags på Torvet for de større børn og unge
(se evt. samarbejde med Hyldespjældet- omdelt papir til arbejdsgruppen)
- at indtænke cykelsmedlokalerne og placering i nærheden af genbrugsgård og
materialegård
OBS OBS Hovedvandledning skråt over Torvet
OBS OBS Torvet skal stadig kunne bruges til de store arrangementer
Ønsker/krav om økologisk/bæredygtigt byggeri. Evt. af træ.
Ønsker/krav (delvis fremsat i en debatrunde op til mødet) om dels arkitektur tilpasset det
eksisterende, dels en "ikke-kedelig", spændende, ny arkitektur.
Beboermødet bakker op om Nævnets forslag om at søge penge til en arkitektkonkurrence
- baseret på Galgebakkens ønsker - for Galgebakkens pladser.
Beboermødet gir principiel tilslutning til at inddrage konsulenter i forbindelse med
forberedelse af byggeriet. Økonomi i den forbindelse skal behandles som øvrige
økonomiske beslutninger.
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Fremtid:
Det vil ikke være muligt inden for den til rådighed stående økonomi at ombygge det
store beboerhus eller iøvrigt at inddrage andre bygninger i løsningen. Derfor opererer
arbejdsgruppen med yderligere min. 2 fremtidige etaper:
1. ombygning af det store beboerhus
2. ombygning af TORVET og mulige forbedringer af de omliggende bygninger
3. forskønnelse/forbedringer af Galgebakkens øvrige pladser.

Beliggenhed af nyt beboerhus:
Arbejdsgruppen har diskuteret samtlige foreslåede placeringer og udvidelser med
hovedvægt på:
1) en placering i forlængelse af det store beboerhus mod vest for at opnå mulighed for
brug af både store og lille beboersal ved større arrangementer
2) en placering "vinkelret" på det store beboerhus for at afsluttet TORVET ind mod
institutionerne og fremhæve opfattelsen af en plads.

Arkitektur og bæredygtigt/miljørigtigt/økologisk byggeri:
Beboerne ønsker, at det nye byggeri skal ha' et lyst og let præg med nogle af de
samme kvaliteter for beboersalen som den gamle pub.

Med de givne forudsætninger gives der iøvrigt arkitekten så frie hænder som
muligt til at udforme sit forslag til nyt beboerhus.
Der tages, så vidt det er økonomisk muligt, hensyn til bæredygtige/miljørigtige/økologiske løsninger, såvel arkitektonisk som materialemæssigt.
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Afstemninger:
Ændringsforslag vedr. beboerlokalerne
, fra LeifNielsen:
"Beboerlokalerne sælges først, når der
foreligger en plan for afløsningen, lokale- og beløbsmæssigt, og det må ikke
koste Galgebakken noget."
Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag vedr. præcisering af
pkt. 4 i beslutningsforslaget fra Biba
Schwoon:
"Beboerlokalerne sælges med og disse
stilles til rådighed for afdelingen i perioden" .. (herefter uændret)
Forslaget blev vedtaget.
Afstemning om det samlede beslut, ningsforslag:
"Beboermødet godkender at VA fortsætter forhandlingerne og gennemfører~.
salg af ~gebakke!)s institutioner efttl_~J
følgende retningslinier:
----

1

1.

2.

3.

Galgebakkens og dens beboeres økonomi må umiddelbart ikke påvirkes af
salget eller byggeriet.
VA / Galgebakken får en udvidet høringsret vedrørende bygningernes
anvendelse og udseende.
VA / Galgebakken får forkøbsret, hvis kommunen senere ønsker at afhænde
institutionerne.

4.

Beboerlokalerne sælges med og disse stilles til rådighed for afdelingen i
perioden; indtil der er planlagt og opført en passende erstatning. Vilkårene er de
samme som nævnt under pkt. 1.
5. Beboerlokaler, som kommunen erstatter, er i omfang og funktion de samme
som hidtil.
6. Planlægning af disse lokaler skal ske i fuld respekt for beboerdemokratiet. Det
betyder, at der skal være lejlighed og tid til at tage stilling til alle forhold af
betydning for byggeriet, herunder den rette økologiske byggemetode og om
afdelingen vil opføre andet (og/eller- for egen regning- ·mere) end nuværende
faciliteter. Det skal forventes at planlægnings- og beslutningsproces vil vare ca.
2

ar.
0

"

Forslaget blev vedtaget.
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§ 16.

Beboermødet er den enkelte afdelings øverste myndighed, når
. bortses fra de anliggender, som i henhold til nærværende vedtægter og gældende lovgivning henhører under ansvarsområdet
forVA's bestyrelse og generalforsamling.

Stk. 7.

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs
begyndelse ordinært budgetbeboermøde i hver afdeling.
I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder, efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for budgetbeboermødet skal omfatte følgende punkter:

I

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget ·
for det kommende år.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Eventuelt.

[i
1'
/!

li

Stk. 8.

Tager boligtagerne, jf.§ 16, stk. 2, 2. punktum, i en ny afdeling ikke. inden 6 måneder efter indflytningen - om nødvendig
efter opfordring fra VA's bestyrelses - initiativ til indkaldelse af
et beboermøde, påhviler det VA's bestyrelse at indkalde til
det første beboermøde.
·

§ ·17.

Afdelingens budget for det kommende år udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for budgetbeboermødet.

Stk. 2.

Afdelingens årsregnskab udsendes til samtlige husstande i
afdelingen senest 1 uge forud for regnskabsbeboermødet.

Stk. 3.

Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes
udsendes til.samtlige husstande i afdelingen senest 1· uge
· forud for beboermødet.

l"'1;j:

Fremsætter mindst 1/4 af beboermødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget
ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere efter reglerne i§ 18, stk. 3.

l1i'
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Årsregnskab skal forelægges beboermødet til godkendelse på
et beboermøde, der afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning (regnskabsbeboermødet).
/
Dagsordenen for regnskabsbeboermødet skal omfatte
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
.,'· 6.
7.

Godkendelse af beretning.
Godkendelse af årsregnskab.
Behandling af indk(:>mne forslag.
Drøftelse afVA's kommende generalforsamling.
Valg af medlemmer til beboernævnet.
Valg af sappleanter til beboernævnet.
Valg af intern revisor.

Såfremt der ikke er beboernævnsvalg på regnskabsbeboermødet, skal der senest den 15. maj afholdes beboermøde, hvor
beboernævnsvalg finder sted.
i,

i',1.

Stk. 5.

Det beboermøde, hvor dervælges medlemmer af beboernævnet, beslutter, om beboermødet eller beboernævnet vælger
formand for beboernævnet.

Stk. 6.

Beboermøder indkaldes af afdelingens beboernævn.
Indkaldelsen skal udsendes til samtlige husstande i afdelingen
med mindst41:Jgers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted
for beboermødet samt dagsorden.

'1
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Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboernævnet
finder anledning til det, eller når mindst 1o stemmeberettigede beboere i afdelinger med flere end 100 boliger og mindst
5 beboere i afdelinger med færre end 100 boliger ønsker et
angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt
er truffet beslutning herom, eller nårVA's bestyrelse
anmoder beboernævnet herom. ·
Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde skal ske med
mindst 2 ugers varsel og mødet skal afholdes senest 3 uger
efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelsen skal
angive tid og sted for beboermødet samt dagsorden.
Efterkommer beboernævnet ikke inden 2 uger en anmodning
om indkaldelse til ekstraordinært beboermøde, foretages indkaldelsen· afVA's bestyrelse. Indkaldelse skal udsendes til
samtlige husstande i afdelingen.

§ 18.

Stk. 2.

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har boligtagerne i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer.
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
Adgang har tillige - men uden stemmeret -VA's bestyrelse og
repræsentanter for denne. Såvel beboermødet som VA's ·
bestyrelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med
taleret,_men uden stemmeret.
Enhver, der ifølge§ 18, 1. og 3. punktum, har adgang til
beboermødet med stemmeret, har ret til at få et angivet
emne behandl.et på mødet og til at tage ordet.
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære beboermøde,
skal være beboernævnet i hænde senest 2 uger før mødet.
Forslag udsendes til samtlige boligtagere i afdelingen senest
·1 uge før mødet.
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Stk. 3( Beboermødets~ træffes på grundlag a f ~
.f %stemmeflertal blandt ~ e n d e stemf!181:>erettige.

Stk. 3.

BeboemVlldet kan bestula. at den endelige afgørelse af emner,
der er til beha1dllng p6 beboenædet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afØelingens b_oligtagere, hvor hver
husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse.

mødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af
forebyggende arbejder rettet mod boligområdet. og de enkelte
beboere med henblik på at styr:ke det sociale liv og netværk i
boligområdet, såfremt beboermødet samtidig tiltræder den
• nødvendige lejeforhøjelse.
Beboermødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes
ret til at udføre forbedringer m.v. af boligerne, jf.§ 39 og § 40 i
lov om leje af almene boliger m.v. (den almindelige råderet}.

Når etbrslag harværet·\l'ldergiYet urafstemning, kan ny
urafstemning om samme folslag først finde.sted efter.:alnaldelse ·
af et nyt beboermøde.

Beboermødet træffer beslutning orri beboernævnets størrelse.
Beboernævnet skal bestå af et.ulige antal medlemmer, dog minimum 3 medlemmer. Valgbare som medlemmer til beboernævnet er boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller samt

Stk. 4.

Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der
overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse
ske ved urafstemning blandt afdelingens· boligtagere, hvis
mindst 1/4 af beboermødets stemmeberettigede deltagere·
fremsætter krav herom. .

5.

Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver tælles for flere
afdelinger, kan gennemføres efter forUQgående godkendelse
på beboermøder i de respektive afdelinger.

hermed sidestillede personer.
Stk. 2.

§ 20.

Stk. 2.

Ir
'
i
~

I.,

Stk. 3.

I•

~

ij~

For så vidt angår beboernævnets funktionsperiode, finder
reglerne i § 13, stk. 3, tilsvarende anvendelse•.
Beboermødet kan dog beslutte, at valgperioden skal være 1 år.
Såfremt et beboermøde beslutter overgang fra 1 til 2 års vålgperiode for afdelingens beboernævn, skal det samme beboermøde
bestemme, hvilke ·at de på mødet valgte nævnsmedlemmer, der
· har 2 års valgperiode, og hvilke der det første år har 1 års.
valgpåriode.
Er der i en afdeling ikke valgt beboernævn, eller har et beboernævn nedlagt sit hverv, uden at nyt beboernævn er valgt, varetager VA's bestyrelse de funktioner, der er henlagt til beboernævnet. VA's bestyrelse har ·dog kun pligt til at varetage de
opgaver, som det efter fovgivningen påhviler et beboernævn at
varetage.
VA's generalforsamling kan. efter forudgående godkendelse på
beboermøder I de respektive afdelinger bestemme, at to eller
flere afdelinger, som udgør en samlet ~byggelse med fælles
varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som
en afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at
afdelingerne skal have fælles beboermøder og fælles
beboernævn.
Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med beboernævnets arbejde. Hvervet som medlem af beboernævn er · ·
ulønnet.
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Stk. 2.

Beboernævnet og VA's administration udi!rtJejder driftsbudget
for afdelingen. Beboernævnet godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.
Beboernævnet forelægger driftsbudget og årsregnskab for beboermødet til godkendelse.

GverGrdBeoe,~amme

em'tØdet til godkendelse; foiinde!J disse iværksættes. Beboer-

j
§ 19.

Beboernæynefforelæggerde overordnede rammer for
~ af arbejder og aktiviteter i afdelingen for bebo-

Stk.

Stk. 6.

Beboermødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Stk. 7.

Beboernævnetpåser, at der er god orden i afdelingen.
Eventuel påtale sker til VA's ledelse.

Stk. 8.

Beboermødet kan beslutte at uddelegere beboernævnets og
beboermødets kompetence på en række bestemte områder
til en eller flere beboergrupper.

Stk. 9.

VA'~ daglige ledelse ansætter og afskedi~r afdelingsledere i
enighed med-beboernævnet
Ejendomsfunktionærer og andre ansatte i afdelingerne
ansættes og afskediges efter. inds1illing fra afdelingsleder og
b!}boemævn.
·
'

'

Stk. 1 Of( Beboernævnet kan bes;utte, at den endelige afgørelse af
spørgsmål, der henhører under beboernævnet, skal træffes
/ :::
ning blandt afdelingens bol(gtagere efter regler~ § 18, stk.3.
Stk. 11. VA's dag ige edelse skal yde beboernævnet bistand i
overensstemmelse med de retningslinier for serviceomfang
og prisniveau som er vedtaget af VA's bestyrelse.
Stk. 12. Beboernævnet kan i en forretningsorden træffe nærmerebestemmelser om udførelsen af sit hverv.

I

•

•
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4.10. Urafstemning
/ Hvis et bebo~nnøde beslutter det, skal der afholdes urafstemning. Når et forslag har været
til urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse
af et nyt beboennøde.
Beboennødets beslutninger træffes P,å ·grundlag af alµundeligt stemmeflertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettiged~eboennødet kan beslutte, at den endelige afgørelse
af emner, der er til behandling på beboermødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning
blandt .afdelingens boligtagere, hvor hver husstand ligeledes har to stemmer uanset
størrelse.
Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag
først finde sted efter afholdelse af et nyt beboermøde.
~vis 25~ af de stemmeberettigede deltagere på et beboermøde beslutter det, skal
afdelingens budget godkendes ved urafstemning/
Hvis moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, udbedring af bygningsskader eller lignenØe
( vil medføre lejeforhøjelse på mere end 15 %, kan blot en fjerdedel af de på beboermødet
stemmeberettigede kræve urafstemning gennemført.
Normalt er det .beboermødet, der vedtager, om der skal holdes urafstemning; Men
beboernævnet kan også iværksætte urafstemning om et emne, hvor nævnet har
kompetencen til at træffe beslutninger.
Men nævnet kan ikke bruge retten til at udskrive urafstemning til at komme uden om
beboermødet på områder, hvor dette har retten til at træffe afgørelser.
·
·
Beboernævnet k~ heller ikke på egen hånd lade beboermødets beslutninger afprøve ved
urafstemning, hvis beboermødets beslutninger går nævnet imod.
En urafstemning er skriftlig og hemmelig. Hver _husstand har 2 stemmer _uanset husstandens størrelse.
Det er ikke ualmindeligt, at der opstår tvivl om afstemningens gennemførelse og afstemningsresultatet. Der bør derfor ske en grundig forberedelse, hvor man sikrer sig, at det står
klart, hvad der stemmes om, så det ikke efterfølgende bliver nødvendigt at diskutere
afstemnin~sresultatet.
For at sikre korrekt gennemførelse af urafstemningen bør beboermødet nedsætte et
stemmeudvalg, der overfor beboermødet er ansvarlig for afstemningens gennemførelse.
Herunder, at afstemningen fa1.ctisk bliver hemmelig. Og at der ikke kan fuskes med
stemmesedler. I praksis sker det yderst sjældent, men mistanken om, at det kunne lade sig
gøre,.kan være tilstrækkelig til at skabe voldsom utilfredshed.

Til nævnsmøde nr. 5, 13. marts 2002
Pkt. 9: Efterbehandling af beboermødet 2712. 02

Foreløbig sammenfatning fra:
Beboermødet den 27 februar 2002 om nyt beboerhus
Til mødet blev uddelt 48 stemmesedler, hvilket svarer til at ca. 3, 4 % af samtlige husstande var
repræsenteret. V As direktør Jan Weichardt deltog i mødet for at orientere om frasalget af
institutionsbygningerne og de gamle beboerlokaler.
Wædet var indkaldt for at tage stilling til de økonomiske raunner for projekteringen af det nye
beboerhusbyggeri og for at vælge hvilket arkitektfirma, som skal projektere byggeriet.
En arbejdsgruppe nedsat på et tidligere beboermøde havde udarbejdet et oplæg (husstandsomdelt).
Forslag fra Inger Wilken om, at hvis beboermødet træffer en beslutning, som medfører
huslejestigninger, skal beslutningen til urafstemning, blev nedstemt med stemmetallene 22-20.
Mødet tilsluttede sig med 28 stemmer for, at der kan optages et lån på 1 mil. kr. til finansieringen af
byggeriet ud over de mindst 2 millioner kr. som frasalget vil indbringe. Der var 14 stem.iTie for det
alternative forslag; at det nye beboerhusbyggeri alene skal finansiere med det beløb, som frasalget
indbringer.
Til arkitektfirma blev valgt Dorthe tv1andrups tegnestue.
Der skal indkaldes til et nyt beboermøde når arkitektens forslag ligger klar, efter tidsplanen i
september. Til budgetbeboermødet i september skal økonomien i projektet frerrJægges så detaljeret
som muligt.
13. marts 2002
Sten Hansen, nævnssekretær

Referat fra:

Beboermøde om nyt beboerhus, den 2_7. februar 2002.
Mødet var indkaldt for at tage stilling til de økonomiske rammer for projekteringen af det nye beboerhusbyggeri og for at vælge hvilket arkitektfirma, som skal projektere byggeriet. En arbejdsgruppe nedsat på et
tidligere ·beboermøde havde udarbejdet et husstandsomdelt oplæg. VAs direktør Jan Weichardt deltog i
mødet for at orientere om frasalget af institutionsbygningerne og de gamle beboerlokaler. Til mødet blev
uddelt 48 stemmesedler, hvilket svarer til at ca.3,4% af samtlige husstande var repræsenteret.
1) Dirigenter: Lars Steinov og Birthe Y. Nielsen (med-dirigent). 2) Referent: Sten Hansen (nævnssekretær).
3) Stemmeudvalg: Jytte Jørgensen. 4) Forretningsorden: Den vanlige godkendt. Dagsorden: Forslag om
urafstemning fra Inger Wilken tilføjet som nyt pkt. 9. 5) Referat fra beboermøde om nyt beboerhus den
15. nov. 2001: Godkendt.

6) Orientering om økonomien
VAs direktør, Jan Weichardt orienterede om økonomien i forbindelse med salget af institutionsbygningerne og de gamle beboerlokaler til kommunen:
Salget indbringer samlet et beløb på 7,2 mio. kr.,
som GB skal bruge til at betale eksisterende lån ud
med. Hermed bliver GBs fremtidige låneudgifter
mindre. Hvor meget mindre de fremtidige låneudgifter bliver kan endnu ikke siges helt præcist, men
en besparelse på mindst 2 mio. kr. er sikker. Dvs. at
der er plads til at optage et nyt lån på 2 mio. kr. til
opførsel af nye beboerlokaler, uden at dette har ·
konsekvenser for huslejen. Ved et beløb over 2 mio.
kr. må der kalkuleres med huslejestigninger.
7) Orientering fra arbejdsgruppen
.
Biba Schwoon, suppleret af Dianne Ring, orienterede: Udgangspunkt har været et ønske om at få et
nyt beboerhus af samme størrelse og med de samme
funktioner som det gamle. Imidlertid vil et sådant
byggeri på 210 m2 komme til at koste ca. 3,4 mio.
kr. Hvis der kun skal bruges de 2 mio. kr. som salget vil indbringe, kan der kun opføres en bygning på
mellem 140 og 175 m2• Arbejdsgruppen fremlægger
derfor to alternative forslag, som adskiller sig ved
det økonomiske rammebeløb, hhv. a) 3,2-2,8
mio.kr. og b) 2,2-2,8 mio.kr.
Arbejdsgruppen har arbejdet videre med de forskellige ønsker og hensyn, som blev formuleret på
beboermødet, men har ijdce udarbejdet konkrete
skitseforslag, fordi gruppen har villet give arkitekterne så frie hænder som muligt til at komme med
kreative forslag til, hvordan ønskerne kan indfris.
På et beboermøde i efteråret skal arkitekternes furslag fremlægges for en endelig stillingtagen.
Pga. de begrænsede økonomiske midler har arbejdsgruppen ikke taget ønskerne til ombygning af
det store beboerhus, fornyelse af torvet og GBs
øvrige pladser med i denne omgang. Dette må betragtes som efterfølgende etaper, som skal tages op
på senere beboermøder, når bl.a. mulighederne for
økonomisk støtte fra fondsmidler er undersøgt.

8) De økonomiske rammer.
Diskussion af arbejdsgruppens to forsl~g:
Vibeke Hansen anbefalede det billigste_forslag og
mente, at dette kunne realiseres ved, at fotorummet
og baglokalet til træ-værkstedet udelades i det nye
byggeri. Vibeke m.fl. efterlyste en afklaring af,
hvilke funktioner og lokaler som skal fravælges,
hvis det billigste forslag vælges. Claus (Sønder 2-4)
spurgte til, hvor meget værkstedet bliver benyttet og
foreslog at vælge den billige løsning ved at udlade
at bygge et nyt værkstedslokale. Stig Larsen mente,
at arbejdsgruppens forslag var for fastlåste. Der
manglede bl.a. mulighederne for at inddrage en del
af vaskeriet til beboerlokaler.
Henrik Jensen fra udlånet svarede, at værkstedet
bliver brugt ganske meget og der t:r nogle minimumskrav til størrelsen af et træ-værlcstedet, for at
det kan fungere. Baglokalerne bliver brugt til opbevaring af ting og til kopimaskinen. Benny
Klausen mente, at eftersom der ikke tidligere havde
været ønsker fremme om at undvære nogle funktioner eller lokaler, måtte vi optage det nødvendige
ekstra lån for at få et nyt beboerhus med samme
funktioner og areal. Biba Schwoon mente, at en evt.
fravælgelse af funktioner bør vente til beboermødet
i efteråret, hvor der foreligger et konkret projektfor-,
slag med mere præcise økonomiske beregninger.
Jytte Jørgensen var bekymret for, om byggeriet i
sidste ende ville blive dyrere end forventet, hvilket
var set før i forbindelse med varmesagen og tagsagen. Jan Weichardt svarede, at sikkerheden for at
projektet ikke blev dyrere end forudset ligger i licitationen. Hvis prisen efter en licitation er dyrere end
forventet, kan beboermødet beslutte ikke at igangsætte projektet og i stedet få udarbejdet et billigere
projekt.

Afstemning:
Der var 28 stemmer for forslag a
(beløbsramme 3,2-3,8 mio.kr.) og 14 stemmer for
forslag b (beløbsramme 2;2,-2,8 mio.kr.).
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Ordlyden af det vedtagne forslag a:
" a) Beboermødet bemyndiger Nævnet til - i
samarbejde med VAs byggefunktion - at
udarbejde byggeprogram med baggrund i ønsket
om at erstatte de hidtidige beboerlokalers ca. 210
kvadratmeter i nogenlunde samme standard som
det store beboerhus, dog med så stor
hensyntagen til
bæredygtigt/miljørigtigt/økologisk kvalitet som
muligt, og et budget på ca. kr. 3.4- 3.8 mio. kr.
baseret på en økonomi sammensat af:
kr. 2 mio.
sikkert salgsbeløb
fra ca. kr. 0.2 - 0.8 mio. tillægsbeløb
kr.1 mio.
i alt ca. kr. 3.2-3.8 mio.
OBS beslutningen gælder sammenhængen
mellem antal kvadratmeter og et max. ekstra
lånebeløb."
9) Forslag om urafstemning
Forslag fra Inger Wilken fremlagt på beboermødet:
11
"Hvis der bliver husleje-stigning skal vi have
urafstemning.". Vibeke Hansen anbefalede
forslaget om urafstemning, fordi der på det sidste
beboermøde klart blev givet udtryk for, at byggeriet
ikke måtte give huslejestigninger.
Der var 20 stemmer for forslaget om urafstemning,
og 22 stemmer imod.
Efterfølgende op~ der diskussion om reglerne for
beslutning om urafstemning:
Vibeke Hansen m.fl. mente, at der ved spørgsmål
om huslejestigning gjaldt særlige mindretalsregler.
for beslutning om urafstemning.
På opfordring fra dirigenterne redegjorde Jan
Weichardt om reglerne for beslutning om urafstemning i følge VAs vedtægter: Urafstemning skal un- ·
der normale omstændigheder besluttes af et flertal
af mødedeltagerne, ·dog med den undtagelse at en
_j
beslutning om at sende budgettet til urafstemning
kun kræver1/4 af mødedeltagernes stemmer. Vedr.
den aktuelle beslutning om beboerhusbyggeri mente
Jan Weichardt, at beslutningen ikke bør opfattes
som et budgetspørgsmål, fordi den ikke medfører
varsel om huslejeforhøjelse ·fra VA. Dette vil først
være tilfældet, efter at der er truffet en beslutning
om at iværksætte byggeprojektet. Jan Weichardt
· pointerede dog, at dette blot var hans fortolkning af
reglerne.

Dlrlgent~ed-dirlgent
Lars Steinov

. Dirigenten konkluderede, at der ikke er grundlag
for, at bruge de særlige mindretalsregler for beslutning om urafstemning i dette tilfælde, fordi den
endelige beslutning og budgettet kommer op på et
senere beboermøde, hvor urafstemning i givet fald
kan komme på tale. Forslaget om urafstemning var
derfor nedstemt.
Inger Wilken anmode o~ at de nøjagtige regler
blev undersøgt, og at urafstemning afholdes, hvis
reglerne tilsiger det, hvilket dirigenterne gav tilsagn
om. På spørgsmål fra Vibeke Hansen p~iserede
dirigenterne endvidere (tilreferatet), at der med
vedtagelsen af forslag a. ikke samtidig var truffet
en beslutning om huslejeforhøjelse. Der var kun
vedtaget en ranune, som på et·senere tidspunkt kan
medføre en beslutning om huslejeforhøjelse:
10) Valg af arkitektfirma
3 arkitekter/tegnestuer blev præsenteret ved hjælp af
overheads af deres arbejder:
1. Dorte Mandrup, præsenteret af Inger Semp
Jensen.
2. Erik Brandt Dam, præsenteret af Biba Schwoon.
3. PLOT, præsenteret af Biba Schwoon.
Ved afstemningen var der 20 stemmer for Dorte
Mandrup, 4 stemnler for Erik Brandt Dam og 6
stemmer for Piot. Dorthe Mandrups tegnestue blev
således valgt.
·
·
·
11) Det videre forløb
I materialet til beboermødet havde arbejdsgruppens
formuleret proceduren for det videre projektforløb:
" Nævnet forpligter sig til at holde beboerne
orienteret om den fortsatte proces og til at indkalde til beboermøde senest til vedtagelse af
forslag fra arkitekten om nyt beboerhus iflg.
tidsplan i september måned. Beboerhusøkonomien fremlægges desuden ~å detaljeret
som muligt på det årlige budgetbeboermøde i
september."
Dette blev taget til efterretning af beboermødet.
5. april 2002

Referent

-p

Birthe Y. Nielsen

StenHansen

Vedr. reglerne for beslutning om urafstemning, se næste side.
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Opsamling Jr:a kvartersmøderne i foråret 2002
Det følgende er en opsamling af ideerne, synspunkterne og lidt af debatten kvartersmøderne, som blev
afholdt i foråret 2002. Der blev afholdt tre kvartersmøder: Den 14. marts for Over, Øster og Torv, hvor der
var ca. 10 deltagere. Den 19. marts for Mark, Sten og Vester, hvor der var ca. 20 deltagere. Den 20. marts
for Sønder, Skrænt, Neder, hvor der var ca. 12 deltagere. Biba Schwoon og Jon Sandraidfra nævnet deltog i
alle tre møder.
Sammenlqgt varede de tre møder ca. 10 timer. Der var stor lyst til at bidrage med ideer, synspunkter og
kommentarer. Derfor er dette en meget komprimeret sammenfatning, især af ideerne og synspunkterne- og
afnoget afdebatten, og de tre møder er blevet kogt sammen i en opsamling. Hvert punkt ( •) skal forstås som
et synspunkt, som en eller flere afdeltagerne fremførte. For overblik/æts skyld har Jeg har puttet punkterne
ind under nogle overskifter. Endvidere har jeg prøvet at opstille punkterne i en nogenlunde logisk
rækkefølge, så indlæg med synspunkter og spørgsmål efterfølges afindlæg, som indeholder kommentarer og
svar.

Emner og synspunkter fra kvartersmøderne:
P-pladser: • Asfalterede p-pladser med afmærkede båse vil være bedre end det nuværende. • Ved
asfaltering kan felterne med grus og træer kan bibeholdes. • Fordelen ved grusbelagte P-pladser er
bl.a. at regnvand kan sive ned. • Der står biler uden nummerplader på P-pladserne.
Lys: • Der mangler udebelysning på GB, både på veje, stier, pladser og stræder. • Det er dyrt at
opsætte udendørs lamper og de økonomiske midler er begrænsede. • Vi mangler en afdelingsleder,
så den planlagte opsætning af lamper ved stejle trapper er endnu ikke udført.• Der er problemer
med at finde energisparepærer, som passer til lamperne uden at virke blændende. • Renovering af
gamle lamper kan også give mere og bedre lys.
Fælles grønne arealer: • Fjernelse af træer bør ikke være op til den enkelte beboere. • Der mangler
en Boulebane. Den kunne f eks. anlægges ved NESA-bygningen i Sønder ('junglen').

(

Service og Information fra ejendomskontoret: • Der mangler information om, at defekte
pergolaer bliver repareret efter henvendelse til ejendomskontoret. • Der mangler vejledning til
beboere, som selv vil tage initiativ til badeværelsesrenovering. • Der mangler infotmation til
nyindflyttere om, hvilke installationer mv. der er standard i boligerne. (En beboer er kommet til at
betale fraflytteren for overtagelse af nogle standardinstallationer.)• En beboer havde ikke fået
varsel, da nogle håndværkere og teknikere undersøgte taget udvendigt. • En beboer var ikke blevet
informeret om, at man inden indflytning kan få malet i andre farver end hvid. • Utætte og hullede
skurtage bliver ikke noteret ved det årlige eftersyn af tagene.• Det bør oplyses i GB Posten, at
beboere med skurtagsproblemer skal melde det til ejendomskontoret, så vil det blive repareret.
• Nye eternitplader til erstatning af defekte er ikke blevet malet. • Træsveller indeholder giftig
trykimprægnering og bør fjernes.• Fjernelse aftræsveller er tungt og besværligt. Kan man få hjælp
fra ejendomskontoret? • Kan man få lagt en ny flisebelægning, når gamle træsveller er fjernet
(overtaget fra tidligere beboer) ?
Stræderne: • Indtrykket af stræderne afhængigt af årstiderne. Trist og kedeligt om vinteren, men
grønt og rart om sommeren.• Forslag om gratis uddeling af planter f.eks. kaprifolie. Evt. som led i
strædedag. • Der burde gives tilskud til at bygge redskabsskure o.lign. i stræderne. • Manglende lys
i stræderne kan afhjælpes, hvis folk holder deres private udelamper tændt. • Der burde være
mulighed for, at stræderne kan sparer strædepenge op over flere år, så der er penge til større
projekter. • Der mangler information om, hvilke fælles redskaber m.m. der i stræderne. • Der burde
laves arbejdstegninger af funktionelle og holdbare skure, udendørsmøbler o.lign. • Der bør afsættes
penge til en opretning af nogle af de mest fotfaldne og trængende stræder, evt. blot et par stykker
hvert år, til eksempel, inspiration og eftetfølgelse.
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Pergolaer: • Planerne om en grundig renovering/udskiftning af pergofaerne er udskudt, men ikke
droppet. • Pergolaen bør kun bibeholdes i husenes forhaver, ikke ude i strædearealet. • Der blev
ikke taget miljøhensyn, da pergolaen blev opført, så langtidsholdbarheden blev sikret ved brug af
trykimprægneret træ. Nutidige miljøvenlige alternativer feks. lærk kan.ikke holde i så mange år og
vil derfor blive meget bekosteligt. Der burde overveje andre arkitektoniske og mindre ressourcekrævende løsninger.
Maling af pergolaer: •Det er et problem at finde en træbeskyttelse, som både er miljøvenlig,
overkommelig at bruge og som giver et pænt resultat. Et forsøg udført af malere er ikke faldet
heldigt ud. • De nuværende pergolaer bør ikke males, fordi det er spild af penge, hvis pergolaerne
alligevel skal udskiftes om nogle år. • Der er ingen grund til at forbyde at beboerne selv og for egen
regning maler skure og pergola, hvis det sker i en neutral farve.
Boligernes hegn og hække: • Mange privat opsatte hegn er af dårlig kvalitet, grimme og
misligholdte, af' appelsinkasse-træ'. • Fraflyttere bør betale for retablering af de oprindelige hegn,
hvis de er fjernet og for misligholdte haver. • Der bør stilles krav om ensartede hegn i private haver,
og om bibeholdelse af de oprindelige bøgehække. • Stedsegrønne hække er bedre end bøgehække. •
Plantning af små bøgeplanter er billige, men der går flere år inden de vokser til. Og store er dyre. •
Hvis GB skal betale for genplantning af bøgehække, skal det kræves, at hækkene skal blive stående.
• Hvis blot det kræves, at bøgehække retableres på fraflytteren regning, vil kun få fjerne
bøgehækkene. • Kan krav til hegn og bøgehække sikres ved indføjelse i lokalplan ?
• Proceduren for vedtagelse af en lokalplan er lang og tung, og kommunen er ikke interesseret.
Boligernes haver: • Kravene til haverne ved ind- og udflytningssyn bør skærpes. • Grus/lerjord i
forhaverne burde udskiftet med muldjord, 1så der kan gro noget. • Der bør gives påbud om, at
veletablerede haver ikke misligholdes eller ryddes, f eks. med fotodokumentation af tilstanden ved
indflytning vedlagt lejekontrakten. (Eksempel på at velbeplantet have blev ryddet og erstattet af
græsplæne.)• Problem at få medhold i beboerklagenævnet i sager, hvor det drejer sig om haver ved
fraflytning. • Espalierer må ikke nedtages. I de ca. 10 boliger hvor det er sket, skal de genopsættes,
men hvem skal betale? • Der mangler udendørslamper på gårdhavehusenes A2-fløj . Hvad ville det
koste, hvis de blev opsat af afdelingen? • Automatiske tænd/sluk mekanismer på udendørslamper
virker ubehageligt, når man går f~rbi. • Ressourcer til forbedringer af det udvendige (haver,
stræder, hegn) bør prioriteres højere end det indvendige, fordi manglerne ude er mere synlige og
påvirker boligområdet generelt.
Maling af boligernes facader: • Mange kan, vil eller gør det bare ikke. • Nogle kan ikke blive
enige i strædet om en fælles farve. • Nogle steder er farv~n falmet pga. dårlig malingskvalitet.
Husene burde males igen. • Nabohjælp i stræderne til facademaling er ikke tilstrækkeligt. Der burde
tilbydes professionel hjælp til dem, som ikke magter det selv.• Man kan ikke pålægge beboerne at
selv at male facaderne, så alle huse bliver malet. • Et samlet maleprojekt for maling af facader på
hele GB burde på budgettet. • Maling af eternitfacaderne blev foreslået til budgettet, men kom ikke
med pga. økonomien og fordi maling af eternitfacaderne ikke er en nødvendig
bygningsvedligeholdelse. • Facaderne bør males i samme farve, det ser grimt ud med f9rskellige
farver. • Godt med en vis individuel forskellighed mht. facadefarver, f.eks. 6 forskellige farver at
vælge i mellem.
Boligerne inde: • Driften burde gennemgå og vurdere boligernes vedligeholdelsestilstand. en gang
årligt både ude og inde. • Når dugruder skiftes, bliver de erstattet med energiglas, men for dyrt med
en samlet udskiftning. • Har anmodet ejendomskontoret om skiftning af køkkenbordsplader pga.
ridse, men fik at vide, at den ikke var stor nok til udskiftning. • Køkkenbordplade med et lille
ubetydeligt hul blev skiftet ved fraflytning - virker overflødigt.• Forslag, inklusiv tegning, til
montering af stænkplade i rustfrit stål på væggen bag komfurerne. • Der er for få forskellige typer
· køkkenbordsplader og -farver at vælge imellem- 3 stk.• Permanente ændringer, som laves privat i
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køkkener skal være en forbedring. • Hyldespjældets beboere kan låne af afdelingen til
forbedringsarbejder, feks. montering af ekstra vinduer. Tilbagebetalingen sker samtidig med
huslejebetalingen. Kan det samme gøres på GB? • Tvivlsomt om tilsvarende låneordning kan laves
på GB, da afdelingen er meget højt belånt.
·
Indeklima: • Er der generelt større indeklimaproblemer i A-huse? (Beboer, som efter 18 år i B-hus
uden fugtproblemer, er flyttet til A-hus, med fugtig luft og mugproblemer på badeværelsesgulv.)
• Der må være nogle huse, hvor isoleringsevnen ikke er i orden. Måske ·pga. vandindtrængen i
isolerings-materialet under tagsagen (Beboer, som betaler en langt højere varmeregning efter
flytning til et andet hus). •Tidligerefugtproblemer i et hus er forsvundet efter at et skur og
beplantningen op af muren er fjernet. Fugten sivede op i isoleringen via beplantningen. • Det er en
dårlig ide at kræve huslejekompensation for fugtproblemer. Problemerne skal i stedet løses i
fællesskab. • Der er kuldebroer i husene pga. konstruktionen, men problemet er, hvor meget
forbedringsarbejde vi har råd til at. 1:ilskud udefra er ikke særligt sandsynligt. • Hvordan går det
med indeklimaundersøgelsen?• Spørgeskemaerne er indtastet og databehandlet. Næste trin er at få
formuleret løsningsmuligheder. • Tekniske tiltag i form af efterisolering af facader og sokler og
lignende vil indebære omfattende ombygninger og vil blive meget bekosteligt. • Der er foretaget
nogle mindre forsøg med montering af varmerør indvendigt i hjørnerne i nogle rum med
kuldebroer. Der er dog endnu ikke konkluderet på forsøgene.
Badeværelsernes tilstand: • Den nuværende renovering af badeværelserne ved flytning består kun
af afrensning og maling og reparation evt. småting. • Boende som bliver boende i samme hus i
mange år f'ar ikke foretaget reparationer, f eks. af defekt glasvæv, som nyindflyttere f'ar.
• Standarden for badeværelserne er blevet utidssvarende: Manglende fald på gulvet, fugt, kulde,
1
manglende forberedelse for vaskemaskine. • De badeværelser, som er beregnet til badekar mangler
fald på gulvet og gulvafløb i brusehjørnet. • Badeværelsernes problemer har forskelligt omfang i de
forskellige boligtyper: I gårdhavehusene er der mange indbyggede fejl med kuldebroer og kolde
gulve. I rækkehusene er problemerne mindre alvorlige.
Private badeværelsesrenoveringer: • Der bør hurtigt etableres mulighed for, at beboere, som
ønsker det, kan få renoveret badeværelser. • Der findes flere eksempler på GB med badeværelser,
som beboerne selv har filet renoveret for egen regning. Der kendes ingen eksempler på, at råderetten
er brugt og dermed muligheden for at få penge retur ved fraflytning. • Det Lyder betænkeligt, at
badeværelser er blevet renoveret uden godkendelse og udeh dokumentation for at de tekniske
forskrifter er opfyldt. Det kan give store problemer bl.a. ved fraflytning. • Beboerne bør oplyses om
tekniske forskrifter og anmeldelsesregler, så krav om nedrivning og retablering af badeværelser ved
fraflytning undgås.
Finansierings-metoder for badeværelses-renoveringer: • Fælles badeværelsesrenovering ( og
køkkener) er på langtidsbudgettet, men budgettet skal revurderes, fordi GB ikke har fået støtte fra
Landsbyggefonden. • Badeværelsesrenoveringer kan laves enten som en fælles renovering
finansieret over budgettet, eller som individuelle renoveringer finansieret med råderets-beløbet: Den
første mulighed giver en huslejestigning for alle. Den anden mulighed medfører, at beb9ere som har
dårligt råd, ikke vil få renoveret badeværelserne. • Forslag og diskussion om forskellige
mellemløsninger:• Folk skal selv kunne bestemme, hvorvidt de ønsker badeværelsesrenovering.
•Nogleting i badeværelserne skal gøres, feks. etablering affald på gulvene, hvor det mangler.
• De byggetekniske krav er skærpede især til tætheden af overgangen mellem gulv og vægge, så
råderetsbeløbet på ca. 40.000 kr. vil hurtigt være brugt. • Der burde fremstilles færdige
projektbeskrivelser, som umiddelbart kan anvendes af beboere, som selv vil rekvirere håndværkere.
• Opstilling af forskellige mere og mindre omfattende renoveringsmodeller, som folk selv kan
vælge imellem.• Forskellige huslejestigninger efter hvor omfattende renoveringsmodel, som den
enkelte ønsker.
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varme: • Der bør oplyse om gennemsnitligt varmeforbrug i de forskellige hustyper, så folk kan
vurdere .eget forbrugsniveau her ud fra. • Ved beregning af kompensationsfaktorer ved
varmeafregningen må man se på komforttemperaturen, som er påvirket af særlige forhold for den
enkelte bolig, bl.a. om den ligger yderligt i fht andre huse og er særligt.udsat for vind. • En beboer
oplyste, at han har klaget til beboerklagenævnet over, at metoden forfordeling af varmeudgifterne
blev ændret med tilbagevirkende kraft, og har fået medhold.
Beboeradfærd og regler'
• Der er behov for oprydning i haver og stræder, men samtidig er der så rigelige krav til alt muligt
andet i forvejen. • Problemet er de haver, hvor affaldsophobning og plantevækst er gået over
gevind, fordi der slet ikke bliver ryddet op eller vedligeholdt. • Det ideelle er, at naboer hjælper
dem som ikke magter det. Men mange steder virker det ikke. • Skal der afsætter penge og
arbejdstimer på det fælles budget til hjælp i private haver? • Pensionister burde tilbydes en dag med
en grøn mand til at ordne haven. • Forslag om seniorboligservice til rådgivning om den indvendige
vedligeholdelse. Inspireret af overtagelse en bolig, som selv efter istandsættelse var meget nedslidt,
fordi den havde været beboet af en ældre dame, som ikke magtede vedligeholdelsen. • Der må
henvises til kommunen for hjælp til vedligeholdelse af boliger og haver.• Hvad er holdningen til
private skure og andet selvbyg? • Tidligere var der ingen regler, som blev håndhævet. I dag skal
ureglementeret selvbyg fjernes ved fraflytning. • Klager og påtaler over rod i nabohaver, skal ikke
overlades til beboerne pga. naboproblemer, men ske på initiativ af VA. • Vi skal passe på, at de
anderledes, rodehovederne, de syge ikke blir presset ud (erfaring fra byfornyelses-projekter i
København) • En beboer har flere gange været ude for, at hendes børn af andre beboere blev skældt ·
ud for at rode, når de legede og byggede huler på fællesarealer. • Diskussioner om hævelse af
standarden ved påbud set i forhold til den enkeltes frihed - især i forbindelse med diskussioner af
vedligeholdelsesstandarden for private hegn og i haver.
Vedligeholdelses-ordninger: • Spørgsmål til og diskussion af de to vedligeholdelses-ordninger:
• A-ordningen, som GB har, indebærer, at beboeren selv skal betale for evt. manglende
vedligeholdelse ved fraflytning. • B-ordningen indebærer, at der over huslejen opspares et beløb,
som beboeren kan bruge til løbende vedligeholdelse i bo-perioden, og vedligeholdelsesbeløb som
ikke bruges overgår til nyindflytteren.) • Problemer ved A-ordning: Der opspares ikke penge til
vedligeholdelse for folk som bor i samme bolig i mange år. De udgifter, som man selv afholder til
løbende vedligeholdelse, får man ikke gavn af ved fraflytning. • Problemer ved B-ordning:
Overgangen fra A-ordning til B-ordning vil være vanskelig. B-ordning vil indebære en
huslejestigning.

17. maj 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Rapport fra kvartersmøderne 2002
I marts måned i år afholdt nævnet 3 kvartersmøder, (14./0ver, Øster
Torv, 19./Mark, Sten og Vester og 20./Sønder, Skrænt og Neder) hvor
beboerne var inviteret til en uformel debat om ønsker til Galgebakkens
udvikling og prioritering af de opgaver, som kan (og skal) løses for vores
huslejekroner.
Denne slags møder vil vi gerne gøre til en tradition hvert andet år sidst holdt vi dem i år 2000 (rapporteret i GB-posten nr. 250, maj 2000).
I dette års møder, der ialt varede ca. 10 timer, deltog ialt godt 40 personer og fra nævnet Jon Sandreid, Biba Schwoon og nævnssekretær
Sten Hansen på alle 3 møder, andre næynsmedlemmer på skiftende møder. Denne rapport er skrevet på baggrund af Stens og Bib~ notater med et sammenlignende blik på rapporten fra 2000. (Kommentarer fra
nævnet i kursiv) - Kan bl.a. bruges som forberedelse til debatmøde den
19.06.02 om Galgebakkens 16-års langtidsplan.
Desuden foreligger et referat i GB-posten nr. 268 v/Lars Messell, der
deltog i mødet den 19.3. - med en lille rettelse i GB-posten nr. 269.
Mødedeltagerne gav udtryk for glæde over muligheden for en sådan
uformel drøftelse og havde mange
kommentarer og ønsker.
Gennemgående for alle 3 møder
var det - som i år 2000 - at deltagerne gerne så Galgebakken blive
forskønnet i fremtiden. Selv om der
var enighed om, at pasningen af
fællesarealerne var blevet bedre i de
senere år, var der mange kritiske
kommentarer til Galgebakkens udseende som helhed.
En gerlnemgående utilfredshed var
der - som i år 2000 - med den badeværelsesstandard, vi har for øjeblik-

ket.
Det førte naturligt til en snak om
langtidsplanen og huslejen, som de

fleste finder rigeligt høj og ikke ønsker skal stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, men
allerhelst selvfølgelig så blive lavere
end nu.
Et andet gennemgående tema var
lysniveauet, som mange finder for
lavt, og placering af lamper.
Men se nedenfor under de forskellige temaer, hvor diskussionen bevægede sig hen.

Fælles grønne arealer
Allerede i år 2000 - da vi lige havde
haft den store storm, hvor en del
ttæyr væltede eller måtte fældes - var
der stor opmærksomhed omkring
Galgebakkens træer, og mange gav
udttyk for, at de store træer skulle

bevares, og at der snarest skulle
plantes erstatningstræer for dem, der
var faldet.
I år blev der givet udtryk for, at det
ikke måtte være op til den enkelte
beboer at fjerne træer.
(Galgebakkens grønne arealer blir
passet afvores gartner, Kim Vanner,
og vores ejendomsfunktionærer med
Hasse /saksen som leder afdet
udendørs arbejde. På beboerside har
Grønt udvalg et løbende samarbejde
med Kim om træ- og landskabsplejens tilrettelæggelse med orientering
til nævnet. Ønsker fra enkelte beboere om ændringeller fjernelse aftræer skal behandles af Grønt udvalg.
Kun i privathaverne kan beboerne
helt frit disponere. I de halvprivate
forarealer og i evt. fælleshaver fori ventes de iflg. husreglementet at
blive enige med de andre beboere.
Grønt udvalg drøfter løbende disse
regler for bevarelse aftræer på Galgebakken, osse en evt. fredning af
enkelte træer.)

Stræderne
Specielt her var mødedeltagerne inde
på ønsker om forbedring af det nuværende udseende på Galgebakken.
Indtrykket er afhængigt af årstiden trist og kedeligt om vinteren, grønt
og rart om sommeren.
Nogle stræder er fint passet og
smukke at færdes i. Andre er stærkt
forsømte.
Der var forslag om at afsætte penge over nogle år til opretning af

nogle af de mest forfaldne og trængende stræder - til fælles inspiration.
Desuden forslag om jordforbedring
på de fælles dele af strædearealerne,
så planter bedre kan gro.

Boligernes hegn og hække
Der var generel tilslutning til bemærkninger om, at mange af de privat opsatte hegn er af dårlig (byggemarkeds)-kvalitet, griinme og misligholdte. Forslag om, at :fraflyttere
bør betale for retablering af de oprindelige hegn, hvis de er fjernet, og
om at der bør stilles krav om ensartede hegn i private haver, og om
bibeholdelse af de oprindelige bøgehække. (Her mente en beboer, at
stedsegrønne hække er bedre.)
(Beboerne bevægede sig her - som i
år 2000 - ind på diskussionen om,
hvilken privat selvbestemmelse den
enkelte beboer skal ha' på de arealer, der vender ud mod fællesarealer.
Ønsket om forskønnelse og om at
blive fri for et "Christiania-look"
eller indtrykket af''falleret landbrugsejendom" har holdt i de to år.
Nævnet har taget det på sig som en
arbejdsopgave at finde frem til nye
bestemmelser til diskussion blandt
beboerne for, hvad man må på dette
område, osse gældende forskellige
havetyper - ikke for at begrænse den
enkelte (selv om det måtte blive resultatet), men for at berige det fælles
indtryk af bebyggelsen.
Det er ikke nogen nem opgave, har
vi fundet ud af, men sammen med

Driften vil vi forsøge at få den løst,
inden vi holder de næste kvartersmøder i år 2004!)

Boligernes haver
Mødedeltagerne fandt, at kravene til
haverne ved ind- og udflytningssyn
bør skærpes. Forslag om, at haver
fotodokumenteres ved indflytning og
vedlægges lejekontrakten, med krav
om, at veletablerede haver ikke må
misligholdes eller ryddes bare til en
græsplæne, som nogle kendte eksempler på.
Der var ønsker om, at ressourcer til
forbedringer af det udvendige (haver, stræder, hegn) bør prioriteres
højere end det indvendige, fordi
manglerne ude er mere synlige og
påvirker boligområdet generelt.
(Hensynet til fraflytter er øget betydeligt i de senere år, idet man ønsker
at gøre det billigst muligt for folk at
flytte. Det har vist sig vanskeligt at
komme igennem beboerklagenævn
eller boligret med klager over havers
udseende. Man henviser til, at havesmag er individuel, og selv haver,
der ligner en bar hundegård, godkendes som have. I Galgebakkens
husreglement står der, at haver ikke
må fremtræde som vildnis ved fraflytning, men definitionen afvildnis
har osse vist sig at volde problemer.)

Udendørs træværk (pergolaer, skure, plankeværker,
espalierer)

Flere beboere mente, at de pergolaer,
der var omkring deres boliger, var
faldefærdige og grimme, at skurene
trængte til renovering, og at plankeværkerne mange steder er i en elendig forfatning.
Samtidig med at man ønskede at
male træværket, eller gi' det træbeskyttelse, fandt man det ikke umagen
værd, fordi en udskiftning ville være
mere berettiget.
En diskussion om, hvorfor de
espalierer, der ikke er genopsat efter
maling af huse, :far lov at mangle,
endte med en opfordring til Driften

om at agere mere konsekvent overalt, hvor espaliererne mangler i dag.
I dag kan man :fa hjælp af bebyggelsens snedker til genstridige, fastrustede skruer ved nedtagning før
maling. Måske ville det være en ide
at udvide hjælpen til osse at gælde
problemer med genopsætning af
espaliererne.
(Alt dette træværk, som fra bebyggelsens start er trykimprægneret,
står i langtidsplanen til fornyelse og
genopretning i løbet afde kommende
år. Der er blevet udført en del forsøg
på at finde en miljøvenligtræbeskyttelsestype, som kunne forbedre
både træets holdbarhed og udseende. Men det har vist sig meget vanskeligt og dyrt - osse når beboerne
udfører arbejdet selv - at finde en
linolietype, som ikke er heldækkende
og mørk- og derfor totalt ville ændre farvebalancen mellem mørkt og
lyst på Galgebakken.

I revisionen af langtidsplanen vil der
blive taget hensyn til den stand, træværket nu har og til problemerne
med holdbarhed og farver.)
Maling af eternitfacaderne
Stor utilfredshed med resultatet af
den ordning, der har været gældende
i en årrække: at beboerne kan få
udleveret gratis maling inden for en
besluttet farveskala og selv udføre
malerarbejdet.
Problemet er, at mange ikke har
malet, og at de gamle falmede grønne facader ikke længere er kønne at
se på. Nogle har ikke malet, fordi de
principielt mener, at det ikke er deres
opgave. Andre, fordi de ikke kan
p.gr.a. alder eller sygdom. Andre
igen, fordi de bare ikke når det, eller
prioriterer det højt nok.
Der er stadig delte meninger om
mulighederne for at bruge forskellige
farver. Men - selvfølgelig - enighed
om, at den maling, vi skal bruge,
skal være farveægte.
Det totale indtryk er derfor meget
varieret og efter mødedeltagernes
mening utilfredsstillende. Stod det til
dem, skulle dette emne ha' en høj
prioritering i langtidsplanen.
Hvis den nuværende ordning skal
bevares af økonomiske grunde, ønsker man indført en hjælpeordning af
en eller anden slags til dem, der ikke
selv kan.

(Osse i nævnet har der været stærke
ønsker om at prioritere denne opgave højt, men de barske økonomiske

realiteter har fjernet beløbet fra
langtidsplanen, når det kom til den
nødvendige prioritering.
Desværre blev kvaliteten af den
maling, vi køber, på et tidspunkt
væsentligt dårligere. Det betød, at
farverne falmede alt for hurtigt. Selv
om vi har fjernet de mest falmende
farver, er der stadigproblemer. For
øjeblikket har den leverede maling
endda tendens til ikke at holde farven trods bestilling med den korrekte
kode.
Det vil blive muligt at diskutere
emnet på debatmødet om langtidsplanen den 19.06.02.)
P-pladser
Både i 2000 og i 2002 var der forslag
om asfaltering af P-pladserne og
kritik afhuUer i grusbelægningen, og
mudder og ælte, når der har ligget
sne, eller er kommet megen regn.
Kritik af for lidt lys. Kritik af, at
der står biler uden nummerplader på
pladserne.
(Det er et af Galgebakkens særken-

der, at grusbelægningen på Pp/adserne er bevaret. Fordelen ved
grusbelagte P-pladser er bl.a., at
regnvand kan sive ned.
Den oprindelige plan ville gerne
gi' beboerne et indtryk af at køre ind
på et park-/skovlignende område
med høje træer på grusbund.
Lys på P-pladserne indgår i den
lysplan, som skal revideres i den
nærmeste tid til næste budget.

Biler uden nummerplader har i et
stykke tid været et problem for Driften at komme af med. Opgaven er
blevet kastet rundt mellem politi og
kommune med tendens til, at det
skulle være bebygggelsens eget problem. For øjeblikket har vi indtryk
af, at det lykkes at komme af med de
"unummererede" eksemplarer.)

Lys
Generelt ønske om mere og stærkere
lys. Det drejer sig både om lys på
store og små stier, pladser og i stræder. Osse facadelys ved entredørene i
A2-supplementslejemålet og ved Dhusene mangler.

(Med den ny afdelingsleder i funktion vil der blive mulighed for at genoptage de dele af lysplanen, som der
allerede er sat penge aftil.
Vi har allerede gennem årene
brugt mange penge på nye lamper,
men lysudvalget vil snarest revidere
lysplanen til diskussion i forbindelse
med budget 2003 og langtidsplanen.
Som tidligere er det opgaven atfa
lys nok på fællesarealerne uden at få
for meget uønsket lys ind i husene.
Ønsket om mere lys i stræderne vil
let kunne opnås, hvis beboerne vil
tænde deres hoveddørslampe. Den
går på den individuelle el-måler og
blir derfor slukket eller slet ikke
tændt i meget stort omfang. Nogle
beboere har installeret tænd-sluklamper, men ikke alle kan li' den
forskrækkelseseffekt, der ligger i den
· pludselige tænding.)

Boligerne indendørs
Drøftelse af muligheden for, at
Driften en gang årligt kunne gennemgå boligernes vedligeholdelsestilstand. En del ældre har problemer
med at holde deres boliger, og det er
ikke en del af kommunens opgaveprioritering, selv om beboer~n har
hjemmehjælp m.m.
Ønske om øget mulighed for at fa
udskiftet køkkenbordplader i de boliger, hvor folk har boet længe.
Ønske om flere farvemuligheder
på pladerne. Materialekvaliteten er
muligvis blevet ringere med de seneste leveringer.

(Nævnet er i gang med at undersøge
dette nærmere sammen med Driften.)

Badeværelser
Den generelle utilfredshed med badeværelsesstandarden er stor. Fugtog mugproblemer, manglende fald
på gulvet i nogle badeværelsestyper,
når badekarret hlir :fjernet. Manglende forberedelse for vaskemaskine i
samme rum. Ønske om fliser m.m.m.
Ønske om selv at kunne renovere
uden at skulle vente på den store
Galgebakke-renovering.
En beboer kender til flere, der har
renoveret uden først at søge på ejendomskontoret, og som følge deraf
ikke har faet registreret, om renoveringen er udført håndværksmæssigt
forsvarligt. Det vil give dem problemer ved evt. fraflytning, hvis de ikke
kan dokumentere dette.

Ønske om forberedt materiale til
renovering med råderetsbeløb (ca.
40.000 kr.) og det regelsæt, der er

knyttet hertil.
(På debatmødet den 19. 06. 02 vil det
være et punkt til orientering og diskussion, hvordan vi hurtigst muligt
kommer videre med forskellige renoverings- og finansieringsmodel/er
for Galgebakkens badeværelser.
De skærpede krav til vådrumsrenovering gør det relativt dyrt at gennemføre en korrekt renovering.
Nævnet har derfor hidtil ønsket en
samlet renovering, så alle boliger
ville få samme minimumsstandard
inden for en kort årrække.
Det er dog muligt, at vores økonomiske situation og beboernes krav
om, at huslejen ikke må stige mere
end pris- og lønudviklingen, gør det
nødvendigt at udtænke andre løsninger.)
Indeklima
Stor interesse omkring det at fa løst
de indeklimaproblemer, som mange
konstaterer i deres bolig.
Eksempler på, at fjernelse af skur
og beplantning fra facade fjerner
fugtproblemer, da fugten kan sive op
i isoleringen via beplantningen eller
fastholdes af skurvæg og-fundament.
Spørgsmål til resultaterne af indeklimaundersøgelsen.

(Indeklimaundersøgelsens tal vil
meget snart være tilgængelige. Den
efterfølgende klarlæggelse af, hvad

disse er udtryk for, og hvor store
problemerne er, vil forhåbentlig
kunne danne grundlag for tilrettelæggelse af tekniske og økonomiske
undersøgelser af, hvordan evt. alvorlige problemer vil kunne afhjælpes.
Store isoleringsopgaver vil kræve
så mange penge, at den almindelige
husleje næppe vil kunne løse sådanne.
Det vil blive en af opgaverne i år
2002-03 at få et overblik over vores
muligheder.)
Vedligeholdelsesordninger
Diskussion om fordele og ulemper
ved de to vedligeholdelsesordninger,
A-ordningen og B-ordningen. Galgebakken har en A-ordning (beskrevet i de papirer, alle lejere far udlev~ret ved indflytning).
Flere ønsker en B-ordning med en
vedligeholdelseskonto, som beboeren selv har råderet over.
(VAs bestyrelse og administration

har disse ordninger placeret i handlingsplanen for år 2002. Der vil
derfor blive mulighed for at få gendiskuteret, hvilken ordning der er
den mest fordelagtige. Og om Galgebakken skal vælge at overgå til en
B-ordning.)
Servtæ og information fra
Driften
Mange er ikke klar over, at en del af
de problemer, de har i og uden for
boligen, skal/kan meldes til ejen-
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domskontoret, der vil kunne afbjælpe en del af dem.
Det gælder, hvis skurtage er utætte,
hvis eternitplader er revnede, hvis
pergola-bjælker er så rådne, at de er
til fare osv. osv.
I hvert fald er det en forespørgsel
værd, hvis noget er defekt, om det er
en driftsopgave eller en privat opgave.
Relativt nyindflyttede beboere ville
gerne ha' haft information om, hvilke
installationer o.Iign., der er standard
i boligen.
Generelt ønske om mere information.
(Husreglementudvalget og nævnet og senere i samarbejde med Driften
og VA-huset - er gået i gang med en
revision afdet materiale, vi har:
husreglement, vedligeholdelsesordninger, råderetsregler, vejledninger
til udførelse afforskellige opgaver
inde bg ude m.m.
Dertil kommer et fornyet kik på
den information, som nye beboere
modtager og mulige forbedringer af
modtagelse afnye beboere på Galgebakken.)

Beboeradfætd og regler
Den refererede diskussion om forskønnelse af Galgebakken og ønsker
om opstramning af de regler, som i
mange år har været set gennem fingre med, gav samtidig - i lighed med
år 2000 - anledning til bekymring
for, at regelsættet skulle blive så
stramt, at det ikke vil være muligt at

leve op til for de beboere, der er lidt
"skæve" og ikke i stand til at leve op
til for stramme regler. Vi skal passe
på, at "rodehovederne", "de syge" og
"de anderledes" ikke blir presset ud
af Galgebakken.
Her skal være gode udemuligheder
for børn, og de må ikke blive anklaget for rod, når de vil bygge huler
o.lign.
Mødedeltagerne bekræftede hinanden i, at de ønsker mangfoldighed
som hidtil, samtidig med at de ønsker mere opmærksomhed omkring
forfald og manglende kvalitet på alle
områder. Holdningen til selvbyg,
private skure o.lign. ønskes skærpet.
Ideelt, hvis naboer kan hjælpe
hinanden og dem, der ikke selv kan,
men det må osse undersøges nærmere, om der kan hentes kommunal
hjælp.
(Klager over evt. lossepladslignende
tilstande i nabohaver og forarealer
kan rettes til VA, så man ikke selv
skal involveres i evt. nabostridigheder.
Nævnet vil som tidligere omtalt
gøre et forsøg på at fores la nye måder at se på området, det fælles og
det private på. Beboerne som helhed
skal diskutere, vedtage eller forkaste
sådanne forslag og i givet fald selv
være med til at bakke dem op.)

Uformelle møder
Det skal understreges her til slut, at
kvartersmøderne er uformelle uden
fast dagsorden, men alligevel gode

til at give nævnet og de interesserede
beboere selv en fornemmelse af,
hvilke områder, der ligger højt i
prioriteringen.
Kombineret med den kommende
diskussion om langtidsplan, og efterårets budgetbeboermøde vil der tegne sig en linie for den nærmeste
:fremtid.
For nævnet: Biba Schwoon

(
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Materiale til:

Regnskabs-beboermøde
med nævnsvalg, valg til beboerhusets forretningsudvalg, m.m.
onsdag den 24. april 2002, kl. 1930 i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter.
2) Valg afreferent.
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsordenen, dagsordenen og tidsrammer for mødet
5) Godkendelse af referater: • Beboermøde om legepladser 1. september 2001.
• Budgetbeboermøde 19. september 2001 (se begge i GB Posten 264, november 2001 *).
• Beboermøde om nyt beboerhus, 27. februar 2002 (se side 2 i materialet)

1

6) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets b'efetning
b) Godkendelse afbeboerhusets regnskab**)
c) Valg til forretningsudvalget
7) Godkendelse af nævnets beretning (side 5-8)

Yut· -

.Yz..

8) Godkendelse af årsregnskab 2001 (side 9-22***) ~
a) Fremlæggelse og diskussion afregnskab 2001
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene
c) Afstemning om regnskab 2001.

'Y,

9) Valg af medlemmer til beboernævnet (side 23)
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand
b) Valg til beboernævnet
.
c) Valg af suppleanter til beboernævnet

L,

10) Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag til beboermødet
11) VAs kommende generalforsamling 15. maj 2002
12) Valg af intern revisor •
13) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe (side 24)
14) Evt.
Ved henvendelse på ejendomskontoret eller nævnskontoret kan fås:
*) Beboennødereferateme. **) Regnskabet for beboerhuset. ***) Det udførlige materiale til årsregnskab 2001.
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand far udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.

Materialet er husstandsomdelt onsdag den 17. april
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Ordlyden af det vedtagne forslag a:
" a) Beboermødet bemyndiger Nævnet til - i
samarbejde med VAs byggefunktion - at
udarbejde byggeprogram med baggrund i ønsket
om at erstatte de hidtidige beboerlokalers ca. 210
kvadratmeter i nogenlunde samme standard som
det store beboerhus, dog med så stor
hensyntagen til
bæredygtigt/miljørigtigt/økologisk kvalitet som
muligt, og et budget på ca. kr. 3.4- 3.8 mio. kr.
baseret på en økonomi sammensat af:
kr. 2 mio.
sikkert salgsbeløb
fra ca. kr. 0.2- 0.8 mio. tillægsbeløb
kr.1 mio.
i alt ca.
kr. 3.2- 3.8 mio.
OBS beslutningen gælder sammenhængen
mellem antal kvadratmeter og et max. ekstra
lånebeløb."
9) Forslag om urafstemning
Forslag fra Inger Wilken fremlagt på beboermødet:
"Hvis der bliver husleje-stigning skal vi have
urafstemning.". Vibeke Hansen anbefalede
forslaget om urafstemning, fordi der på det sidste
beboermøde klart blev givet udtryk for, at byggeriet
ikke måtte give huslejestigninger.
Der var 20 stemmer for forslaget om urafstemning,
og 22 stemmer imod.
Efterfølgende opstod der diskussion om reglerne for
beslutning om urafstemning:
Vibeke Hansen m.fl. mente, at der ved spørgsmål
om huslejestigning gjaldt særlige mindretalsregler
for beslutning om urafstemning.
På opfordring fra dirigenterne redegjorde Jan
Weichardt om reglerne for beslutning om urafstemning i følge VAs vedtægter: Urafstemning skal under normale omstændigheder besluttes af et flertal
1 af mødedeltagerne, dog med den undtagelse at en
beslutning om at sende budgettet til urafstemning
kun kræverl/4 af mødedeltagernes stemmer. Vedr.
den aktuelle beslutning om beboerhusbyggeri mente
Jan Weichardt, at beslutningen ikke bør opfattes
som et budgetspørgsmål, fordi den ikke medfører
varsel om huslejeforhøjelse fra VA. Dette vil først
være tilfældet, efter at der er truffet en beslutning
om at iværksætte byggeprojektet. Jan Weichardt
· pointerede dog, at dette blot var hans fortolkning af
reglerne.
Dirigent~ed-dirigent

Lars Steinov

Dirigenten konkluderede, at der ikke er grundlag
for, at bruge de særlige mindretalsregler for beslutning om urafstemning i dette tilfælde, fordi den
endelige beslutning og budgettet kommer op på et
senere beboermøde, hvor urafstemning i givet fald
kan komme på tale. Forslaget om urafstemning var
derfor nedstemt.
Inger Wilken anmode om, at de nøjagtige regler
blev undersøgt, og at urafstemning afholdes, hvis
reglerne tilsiger det, hvilket dirigenterne gav tilsagn
om. På spørgsmål fra Vibeke Hansen præciserede
dirigenterne endvidere (til referatet), at der med
vedtagelsen af forslag a. ikke samtidig var truffet
en beslutning om huslejeforhøjelse. Der var kun
vedtaget en ramme, som på et senere tidspunkt kan
medføre en beslutning om huslejeforhøjelse.
10) Valg af arkitektfirma
3 arkitekter/tegnestuer blev præsenteret ved hjælp af
overheads af deres arbejder:
1. Dorte Mandrup, præsenteret af Inger Serup
Jensen.
2. Erik Brandt Dam, præsenteret af Biba Schwoon.
3. PLOT, præsenteret af Biba Schwoon.
Ved afstemningen var der 20 stemmer for Dorte
Mandrup, 4 stemmer for Erik Brandt Dam og 6
stemmer for Plot. Dorthe Mandrups tegnestue blev
således valgt.
·
11) Det videre forløb
I materialet til beboermødet havde arbejdsgruppens
formuleret proceduren for det videre projektforløb:
" Nævnet forpligter sig til at holde beboerne
orienteret om den fortsatte proces og til at indkalde til beboermøde senest til vedtagelse af
forslag fra arkitekten om nyt beboerhus itlg.
tidsplan i september måned. Beboerhusøkonomien fremlægges desuden så detaljeret
som muligt på det årlige budgetbeboermøde i
september."
Dette blev taget til efterretning af beboermødet.
5. april 2002

Referent

Birthe Y. Nielsen

StenHansen

Vedr. reglerne for beslutning om urafstemning, se næste side.

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken, 24. april 2002.
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NÆVNETs BERETNING
til beboermødet 24. april 2002
Beboernævnet blev valgt for perioden 2001-2002 med 9 nævnsmedlemmer og 4
suppleanter: Knud RudolfHansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus Thing Mortensen/Mumme, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder og
Biba Schwoon som nævnsmedlemmer og Lone Rasmussen, Lise Reich, Lisbeth
Rosenberg og Ebbe Sonne som suppleanter.
Niels Keller har i perioden været kasserer, Biba Schwoon formand.
Nævnet har også i år haft et godt og muntert samarbejde. Det er lykkedes at holde gejsten
oppe trods det voldsomt høje arbejdspres, som delvis er kommet til os udefra, uden
nævnets eget initiativ. Nævnsmedlemmerne bor spredt ud over Galgebakken, og
Galgebakkens redaktion, Genbrugsgruppen og Husets forretningsudvalg er repræsenteret
ved hver et medlem.
Sten Hansen er stadig ansat som nævnssekretær, og det er nævnets medlemmer glade
for og tilfredse med. Nævnssekretæren har åbningstid onsdage fra 17 - 18 i lighed med
åbningstiden på ejendomskontoret, som også omfatter vores grønne miljømedarbejder,
Yvonne Nielsen.
Denne stilling har sat farten gevaldigt op på agendagruppens arbejdsområde, dvs. især
nogle af de største udgiftsposter for beboerne: renovation, vand- og strømforbrug. Yvonne
havde den 1.3. været ansat det første år af den to-årige støtteperiode og har haft et fint
samarbejde med alle involverede: ejendomskontoret, agendagruppen,
genbrugsgården, nævnet og en del beboere i og uden for udvalg. Galgebakkeposten
har i (næsten) hvert nummer haft indlæg fra Yvonne om miljøspørgsmål. Tilnavnet "Tante
Grøn" opstod af en diskussion om en mulig irritationsgrænse for denne information og
dens mulige karakter af pegefinger-rådgivning, men Yvonne har taget det til sig som
kælenavn.

Samarbejde med Driften og VA - og Ole Binderups fratræden
Nævnets samarbejde med Driften på Galgebakken har fungeret upåklageligt, afdelingsleder Ole Binderup har deltaget i nævnsmøderne, så begge parter hele tiden har
været godt orienteret om det løbende arbejde. Ole Binderups information til nævnet var
grundig og omfattende, og han deltog i samarbejdet i VA-huset med kolleger om
driftsspørgsmål på mange niveauer.
Det var derfor med meget stor beklagelse, nævnet modtog beskeden om, at OB havde
måttet sygemelde sig pr. i .november. En accellererende udvikling af en (af Ole Binderup
uønsket) konflikt og uenighed med VAs direktør og bestyrelse, der førte til anklager om
illoyalitet over for VAs direktør, tog så hårdt på Ole Binderup, at han af sin læge blev
sygemeldt. Trods store bestræbelser fra alle sider for at normalisere forholdet, blev OB
rådettil ikke at vende tilbage til sin stilling.

Materiale til regnskabsbeboermøde ~ Galgebakken, 24. april 2002.
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Nævnet vil på grundlag af referatet, som vil blive offentliggjort, arbejde videre med samtlige spørgsmål. Det er vores opfattelse, at den uformelle diskussion sætter fokus på
beboernes interesser og bringer folk på banen, som ellers ikke deltager i andre møder.
Indeklimaundersøgelsen
De indkomne skemaer er bearbejdet internt i nævnet og af nævnssekretæren, fordi der til
denne første fase ikke var afsat noget større beløb til "fremmed" arbejdskraft.
Nævnet vil i det kommende arbejdsår bruge undersøgelsen som grundlag for at
fremlægge løsningsforslag til forbedring af indeklimaet i de boliger, hvor der kan påvises
særlige bygningsmæssige problemer. Samtidig er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at
forbedre vores adfærd, både af hensyn til boligernes indeklima og af hensyn til miljøet.
Fokus på varmeforbruget må dog ikke føre til et for lavt forbrug. Det tåler bygningerne
ikke.
Omprioritering - eller rettere: kapitaltilførsel
Galgebakken fik ikke del i midlerne. Vores beboersammensætning er "for god" til, at vi i
denne omgang kunne gøre os gældende i den hårde ka"1E- om de sparsomme midler. Vi
har holdt flere møder med VAs direktør og formandsskab om Galgebakkens økonomiske
situation, og har endnu tilbage at gennemgå langtidsbudgettet med lup sammen med VA
for at få prioriteringen af opgaverne til at passe til de økonomiske muligheder. Det blir med
skyldig hensyntagen til beboernes ønske om, at huslejen ikke må stige ud over den
almindelige pris- o~ lønudvikling.
Denne opmærksomhed omkring økonomien i samarbejde med VAvar samtidig en del af
betingelsen for, at Galgebakken fik lov af kommunen til at give sig i kast med antenne- og
netværksprojektet. ·
·
·
Antenne~ og netværksprojektet
Desværre er projektet - som flere artikler v/Mumme i Galgebakkeposten har redegjort for
- midlertidigt strandet på vejen til igangsættelse. Netop nu gøres.der i VA i samarbejde
med rådgiverfirmaet Carl Bro igen en kraftig indsats for at få projektet til at køre videre.
Nævnet venter ~isså utålmodigt som beboerne på den praktiske side af dette projekt, som
er vedtaget med så stor begejstring både på beboermøder og urafstemning.
Institutionssalg og nyt beboerhus
Kommunens ønske om at købe institutionerne incl. vores beboerlokaler førte til en
salgsaftale, der skulle frigøre 2 mio. kr. til opførelse af nye beboerlokaler, som skal kunne
tages i brug senest den 1. oktober 2003. Der er afholdt beboermøder, nedsat en
arbejdsgruppe, fundet et arbejdsgrundlag og en arkitekt: Dorte Mandrup-Poulsen.
Frem til september og budgetbeboermødet vil der blive arbejdet på et projekt, som
beboerne vil få forelagt til vedtagelse. VAs nyansatte byggechef, Jesper Rasmussen, vil
følge processen sammen med et beboerudvalg med nævnsdeltagelse.
Legepladser i Neder, Over og Øster
Efter vedtagelse af projekt på et beboermøde udarbejdede Ole Binderup udbudsmateriale.
Desværre var de bud, vi fik, for høje og ikke seriøse nok. Og på grund af OBs sygemelding
har der ikke været mulighed for at få indhentet nye tilbud. Det beklager vi meget, især over
for de børn, som har fået fjernet deres.,_ tidligere legeplads uden endnu at få noget bedre i
stedet, men osse over for de tre kvarterer, som i lang tid har ligget i "byggerod". Dog har
de fået lys og luft efter fjernelse af de store betonmure.
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Årsregnskab for 2001'
Vridsløselille Andelsboligforening
Afd. 9 ... Galgebakken
Matr. nr.: 7 L m.fl. - Herstedvester By, Herstedvester
Gennemsnitligt indflytningsår: 1974.
Antal lejligheder: 570
Lejlighedsfordeling:

D-huse (enkeltværelser)
! rum
3rum
4 rum
5 rum
5rum
Andre lejemål:
Supplements rum
Institutioner~ solgt pr. 1.10.2001
Erhverv

Antal
69
126
18
126
156
144
639

m2 pr. lejlighed

m2 ialt Lejemålsenheder
2.153
69
7.371
126
1.309
18
10.962
126
20.010
156
18.720
144
60.525
639
54

54
4
2
699

1.421

24

247

5
722

62.193

Gennemsnitlig boligafgift pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 682
Dato for boligafgiftsforhøjelse: 1.1.2001 med 3,25%
Der er varslet boligafgiftsforhøjelse med 2, 18% pr. 1.1.2002
Tekniske installationer m.v.:
r<øleskabe
Komfurer
Bad
Opvarmning:
Fjernvarme
Beboerfaciliteter:
Beboerhus
Maskinvaskeri

Fremsendt
Fremsendt
Fremsendt
Fremsendt

Udarbejdet af:

Ole Clausen

urevideret til økonomiudvalget den 18.03.2002
revideret til økonomiudvalget den 02.04.2002
revideret til beboernævn den 03.04.2002
revideret til beboere den xx.04.2002
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, Resultatopgørelse for 2001
Afd. 9 - Galgebakken
UDGIFTER
Konto
Note

126
127

13
11
11

129
s
130
s
131
134

Ekstraordinære udgifter
Afskrivning på forbedringsarbejder
Ydelse vedr. realkreditlån til
bygningsskader
Tagrenovering og varme, 1997-98
Tab ved lejeledighed
Heraf dækket af henlæggelser
Tab ved fraflytninger
Heraf dækket af henlæggelser
Andre renter
Korrektioner vedrørende tidligere år:
Tilbagebetaling af rente- og
afdragsbidrag
Kursusudgifter 2000
Finansstyrelsen, gebyr
Ud ifter til ko imaskine

309,14
-309,14
172.575, 11
-172.575, 11

24.520,00
4.396,95
1.450,00
1.786,25

· Resultatopgørelse

Budget

Budget

1.1-31.122001

2001
kr. 1.000

2002
kr. 1.000

26.864,00

27

38

1.881.468,76
5.471.575,96

0,00
1.152,62

1.872
5.626
0
0
150
-150
1

1.914
5.586
0
0
150
-150
1

32.153,20

0

0

0,00

Od lfter ialt ": ·'·
13
13

s

Arets overskud, der anvendes til:
Afskrivning på indeklimaundersøgelser
Afskrivning på varmeanlæg
Henragt til· planlagt og periodisk
vedli eholdelse o forn eiser

107.455,50
83.204,77

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken, 24. april 2002. ·

Side11af24

Balance pr. 31.12.2001
Afd. 9 - Galgebakken
AKTIVER
Konto
Note

301

303

13

304

31.12.2001

Anlægsaktiver
Ejendommens anskaffelsessum
Kontantværdi pr. 1.1.2001
Kr. 192.000.000
Heraf grundværdi
Kr. 111.890.900
Forbedringsarbejder:
Afsluttede
Uafsluttede
Driftstabslån
Særstøttelån

160.889.137,57
5.71.229,62

14

305

307

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender:
1 Mellemværende med lejere
2 Lån GB-andelsbutik
3 Indskud beboerhus
4 Tilflyttede lejere
5 Uafsluttet varmeregnskab
6 Antenneforbedringer
7 Afsluttet varmeregnskab
8 Mellemværende med fraflyttede
lejere (heraf til incasso kr. 183.639)
9 Antenneregnskab
10 Andre debitorer
11 Lagerbeholdning
12 Forsikringssager
13 Beboerfakturaer
14 Forudbetalte udgifter
15 Periodisering af forbrugskonti
Mellemregning Pub/beboerhus
Mellemregning beboeraktiviteter
Mellemre nin med forenin en

31.12.2000
. kr. 1.000

394.275.057,00

394.275

161.460.367,19
9.300.000,00
1. 752.000,00
.0,00

162.153
134
9.300
1. 752
0

109.529,80
4.050,00
21.300,00
10.100,00
6.275.495,57 ..0,00
441,25
731.863,02

124
8
21
15
4.746
95
27
530

0,00
204.166, 18
27.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15
21
0
109
39
11
541
45
32
9.082
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Afd. 9- Galgebakken

Afd. 9 - Galgebakken

CII

i

::!.·

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

2001

2001
kr.1.000

2001

2001
kr.1.OOO

2.382.082,29
215.643,55

2.607
0
465
-90

NOTE

NOTE

CII

ni"

-til
er.

1.

10

Nettokapitaludgifter
Prioritetsafdrag
Prioritetsrenter og bidrag
- rentesikring

5.

18.397.381,02
9.775.789,16
-14.638.749,80

::,

-4.862.960,64
13.534.420,38

13.420

Renholdelaa
E"J8ndomsfunktionærer
Andre ansatte
Afdelingsleder
-Inspektørandel

451.074,13
-88.870,32

362.203,81

Ul
;1111"

Drift ejendomskontor
Drift af materialegård, benzin, olie og småværktøj
Annonceudgifter
Ska<ledyrsbekæmpelse
Snerydning
Kaffe, sodavand m.v.
Arbejdstøj
Sikkerhedsudstyr
Vægtafgift·
Falckabonnement (tilkaldeabonnement)
Afdelingsleder, kursus
·
Ejendomsfunktionær, kursus

CII

ir
i

2.

2

Forsikringer
BygningsforsikringerMotorkøretøjsforsikringer
Falckabonnement (redningsabonnement)
Andre forsikringer

303.929,25
9.697,25
19.163,93
25.487,95
358.278,38

3

!.
(I)

3.

i,
ø
CII

=
i"

Afdelingens energifoærug
El-udgift
-kommunal andel
Kompensation til lejemål
Varme - fælleslokaler
Målerfirma

(I)

;1111"
;1111"

413.478,37
-23.818,04

389.660,33

305
26

15
29
375

423
-21

4.951,25
95.382,50
190.031,58
680.025,66

0
105
175
682

1.511.145,96

1.511

a.

(D

...:::,

""'~

4.

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

= kr. 2.093 pr. enhed

CII
i:,

3:
N
C
C
N

.

693 Leje.mål udgør 693 enheder
2 Erhverv udgør 5 enheder
4 Institutioner udgør 24 enheder
Varmeregnskabshonorar
703 Lejemål å kr. 53,25
Bidrag til dispositionsfond
722 Enheder å kr. 177
Administrationsbidrag ialt

~
g;
(I)

7.

37.328,04

37

127.794,00
1.676.268,00

1.676

128

Almlndellq vedligeholdelse
(29) Primære bygningsdele
(39) Kompletterende bygningsdele
(49) Overflader, belægning, beklædning
(59) WS-anlæg
(69) El, antenner, mekaniske anlæg
(79) Køleskabe, komfurer, inventar
(89) Have- og friarealer

Planlagt og perlodis!5 vedligeholdelse og forn~elser
Primære bygningsdele
Kompletterende bygningsdele
Overflader, belægning, beklædning
yvs-anlæg
B, antenner, mekaniske anlæg
Køleskabe, komfurer, inventar
Have- og friarealer

(29)
(39)
(49)
(59)
(69)
(79)
(89)

Overført fra henlæggelser
Anden kapitalanskaffelse

188.485,83
46.430,42
16.927,79
20.800,00
2.211,43
10.504,75
11.673,78
7.846,63
1.703,00
31.634,36
2.488,77
20.893,75
3.321.530, 16

3.352

1.400,00
29.426,31
7.070,88
1.10.636,01
1.221,06
0,00
000
_149.754,26

10
-25
50
75
10
5
25
200

79.479,45
420.680,03
2.141.120,97
1.209.208, 78
211.365,77
732.838,63
. 876.1-81,66
5.670.875,29
-5.67.0.875,29
0,00
0,00

3.065
650
1.580
1.449
280
625
1.258
8.907
-5.707
-3.200
0

~

et.
~

---------------------------------------------·===~~---------~

161
14
0
10
10
25

60

10
2
28
20
30

~
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Budget

2001

2001
kr.1.000

NOTE

10.
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Regnskab

Diverse udgifter
Boligselskabernes Landsforening
Udgifter til PBS-opkrævning
Beboernævnets rådighedsbeløb
Beboermøder, uddeling
Nævnssekretær, løn
Oprydning i arkiv
Indeklima-statistik
Drift af udlånsfunktionen:
Løn til medarbejdere
Nyanskaffelser
Øvrige driftsudgifter
Kursus- og konferenceudgifter
Beboerfester
Beboerblad
Strædepenge
Tøjcafe m.v.
Velkomstgruppe
Ungdomsråd
Genbrugsgruppe
Pensionistklub
Pub/beboerhus, driftresultat
Diverse

Regnskab

2001
NOTE
13.

45.441,00
36.361,41
13.793,00
0,00 l
168.711,58
11.976,80·
18.613,52"
381.916,57
16.775,50
47.243,25

445.935,32
1.222,00
55.413,64
67.804,66
37.039.90
470,25
0,00
0,00
0,00
9.525,75
161.325,45
0,00
1.073.634,28

46
39
20
10,
160
0
0
330
12
45
15
60
60
55
2
4
7
.3
7
130

1
1.006

ForbedrJngsarbelder
Afsluttede:
Taqrenovering 1980
Saldo pr.1.1.2001
- afdrag (konto 127)
Taqrenoverinq 1997-98'
Saldo pr.1.1.2001
Kursgevinst ved ekstraordinært afdrag
Indtægtsført overfinansiering

i

+ indeksregulering
- afdrag {konto 127)

Renovering mvarm!ls!!!ls!i!g; ~be!)Jlngt 1996
Saldo pr.1.1.2001
+ indeksregulering
- afdrag {konto 127)
Årets overskud (konto 140)

•

lnd!lklima, i.! d!lrn!!!gelse l!~~mdt 1~96
Saldo pr. 1.1.2001
Afskrevet (konto 126)
Årets overnkud (konto 140)

34.567.866,58
-1.129.220,0Q_

33.438.646,58

108.781.836,81
-44.803,87
35.254,05
108.772.286,99
3.147.898,73
-3.170.737,70

108.749.448,02

18.802.800,75
513.652,30
-532.205,31
-83.204-,77

18.701.042,97

134.319,50
-26.864,00
-107.455,50

____o_.oo

N

11.

I»
"0

a:

Ytlel~e vedr. re11lkredltlån til b:it:gningsskader
Afdrag - tagrenovering 1980
Renter - tagrenovering 1980
-rentesikring

N
C
0

Afdrag - tagrenovering/renovering varmeanlæg 1997/98
Renter - tagrenovering/renovering varmeanlæg 1997/98

r-i

-rentebidrag/ydelsesstølte

12.

~

~
(I)

Bfil!!.!!L
Renter af mellemregning
Renter på fraflyttere
Andre renter

160.889.137,57
1.129.220,00
1.677.352,44
2.806.572,44
-925.103,68
3.702.943,01
3.812.865,63
7.515.808,64
-2.044.232,68

1.881.468,76

Uafsluttede:
Skimme!svaf!!(!
Udgifter2001

440.929,62

[-(!rojekt (tv, EDB og telefon)
Udgifter2001

130.300,00

1.872

Forbedringsarbejder i alt
5.471.575,96
7.353.044,72

5.626
7.498

575.883,64
17.971,95
1.474,11
595.329,70

430

_ 571.229,62
161.460.36Z_,19

t:.

~

~
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Afd. 9 - Galgebalcken
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Revlslonspateanlng

Si

Udgifter til el og vand er generelt periodiseret på baggrund af aflæst forbrug pr. 31. december 2001.
Hvor det ikke har været muligt at aflæse el-forbrug, er acontobetalingen blevet periodiseret,

Vi har revideret det'af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for VridsløselHle Andelsboligforening,
afdeling 9, Galgebakken. Revlsionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

cm:::,

Administrationens påtegning

Den udførte revision

:fl

I forbindelse med aflæggelsen af afdeling 9, Galgebakkens regnskab for perioden 1.1.2001 - 31.12.2001
skal vi gøre opmærksom på følgende forhold:

I3

Udgifter til vand og renovation er periodiseret på baggrund af årsafregninger pr. 31. december 2001.

Vi har i overensstemmelse med. By- og Boligministeriets revisionsinstruks samt almindeligt
anerkendte danske revisionsprincipper tJlrellelagt og udført revisionen med henblik på at
opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. ·
Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og
dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget
stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvende regnskabsmæssige skøn samt

CIJ

S'
:!.
i"

(Il

Der er udgiftsført henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse på. baggrund af en
16-års langtidsplan.
·

!m

Samtlige udgifter vedr. trinetter er aktiveret. Den opkrævede leje er henlagt under konto 406, og udgifterne er
afholdt af de henlagte midler. Ved budgetlægning vurderes lejeniveauet i forhold til de forventelige udgifter.

i,

Institutionerne er solgt til Albertslund Kommune pr. 1. oktober 2001. Det kan oplyses, at skødet er under tinglysning.
I 2002 vil den endelige refusionsopgørelse indgå i regnskabet, idet refusionsopgørelsen endnu ikke er ud.arbejdet.
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an Weichardt
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rtJ (J11tL----,
Ole Clausen

vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Forbehold
Af afdelingens senest udarbejdede vedligeholdelsesplan for 2002 til 2020 fremgår, at vedligeholdelsesarbejder i 2004 skal lånefinansieres med i alt 46 mio. kr. Den endelige finansiering er endnu ikke på
plads blandt andet som følge af, at afdelingen endnu ikke fuldt ud har fastlagt arbejderne.
Idet afdelingen endnu ikke har tilvejebragt en finansiering af arbejderne tager vi forbehold for, at he~
læggelser bl planlagt og periodisk vedli_geholdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige.
·

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af det i ovenn8;!vnte forbehold anførte, er aflagt
i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til almene boligers regnskabsaflæggelse, og at det
giver et efter disse regler retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt
resultat.

SIi

København, den 26. marts 2002
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Statsautoriseret revisor

Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære beboermøde den 24/4 2002.
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Dirigent

Beboernævn

Regnskabsberetning for afdeling 9 - Galgebakken 2001.
(Udførlige kommentarer kan afhentes på ejendomskontoret).

Fordeling af udgifter
lllll Nettokapitaludgifter
111110ffentlige og andre faste udgifter i alt

• variable udgifter i alt

• Henlæggelser i alt
17%
11111 Ekstraordinære udgifter i alt
æArets overskud

Nettokapitaludgifter - der udgør 30% - vedrører de udgifter som afdelingen har til renter og afdrag
på de lån der oprindeligt blev optaget ved byggeriets opførelse fratrukket eventuel
rentesikring/ydelsesstøtte. Afdelingens lån er almindeligt realkreditlån, hvor der gives offentlig
tilskud. Besparelsen på kr. 114.420,38 skyldes at rentesikringen ikke er blevet aftrappet så meget
som forventet.
Offentlige og andre faste udgifter - der udgør 23% - vedrører udgifter til ejendomsskatter, vand,
renovation, forsikringer, fælles el samt administrationsomkostninger til VA.
Ejendomsskatter
Der er en merudgift på kr. 146.842,40, hvilket skyldes at grundværdien er steget.
Vandforbrug
Regnskabet udviser et mindreforbrug på·893
forhold til budgettet. Den samlede besparelse på
kr. 142.950,09 skyldes dels det lavere forbrug samt at prisen pr. m 3 kun blev på kr. 32,16 mod
budgetteret kr. 33,68 pr. m 3 •

-·

.

Renovation
Der er en merudgift på kr. 35.105,64. Den væsentligste årsag er højere takster end forventet ved
budgetlægningen.
Forsikringer
Der er en besparelse på 16. 721,62 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter til
motorkøretøjsforsikringer.

Variable udgifter - der udgør 12% - vedrører udgifter til renholdelse (lønudgifter til
ejendomsfunktionærer og afdelingsleder samt drift af afdelingens maskiner m.m.), almindelig
vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse, udgifter ved fraflytning, særlige aktiviteter (vaskeri,
beboerlokaler og miljømedarbejder) og diverse udgifter (kontingent til BL, beboernævnets udgifter
og beboeraktiviteter).
Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken, 24. april 2002.

Side21af24

Nævnet i perioden 2002-03:
Fra det nuværende nævn genopstiller Knud Rudolf Hansen, Jytte Jørgensen, Claus Thing
Mortensen/Mumme, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette
Schrøder og Biba Schwoon. Som suppleanter genopstiller Lone Rasmussen,· Lise Reich
og Lisbeth Rosenberg.

ARBEJDSGRUNDLAG FOR NÆVNSARBEJDET I 2002-03:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Positiv afslutning af tag- og varmesagernes mangler: utætte ateliervinduer,
radiatorophæng og varmepumpe-stabilitet
Forslag fremsættes til bearbejdelse af indeklimaforholdene i Galgebakkens
huse inden for mulige økonomiske rammer
Placering af renoveringsprojekter på langtidsbudgettet i den nødvendige
prioritering
Gennemførelse af antenne- og netværksprojektet med tilhørende opførelse af
telefoncentral-bygning
Planlægning og opførelse af nyt beboerhus
Ansøgning om penge fra fonde til - om muligt - økologiske forsøgselementer i
det nye beboerhus; fornyelse af torv og pladser og et farvesætnings- og
maleprojekt for eternitfacaderne m.m.
Fortsættelse af arbejdet med at forskønne og vedligeholde Galgebakken til et
højt niveau, herunder afholdelse af årlig oprydnings- og forskønnelsdag for
hele Galgebakken
Projekt over flere år til forskønnelse specielt af stræderne, herunder
afholdels~ af strædekonkurrence
Agenda 21-arbejde iflg. Galgebakkens agendaplan i samarbejde med den
grønne miljømedarbejder, bl.a. renovation, kompostering, renovering af
vaskeri i 2003 m.m. samt forberedelse af en mulig fremtidig ansættelse af den
grønne miljømedarbejder
Det videre arbejde med udmøntning af husreglementet:
- registrering af boligerne
- overgangsordninger
- vejledninger for godkendte ændringer
- plan for de grønne områder (plejeplaner og fremtidsplaner)
- .forbedring af den udendørs belysning
· - diverse miljørigtig og farveægte maling til eternit og udendørs træ
·Mere kunst på Galgebakkens udeområder
Galgebakken som en del af den landsdækkende boligpolitik, som den
varetages af VA og BL i debat med den siddende regering, herunder især
boligøkonomi og (modstand mod) planerne om salg af alment boligbyggeri
Den daglige nævns"forretning" i samarbejde med Driften og VA- med et altid
vågent øje for forbedringer.

Materiale til regnskabsbeboennøde på Galgebakken, 24. april 2002.
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Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 9 - Galgebakken

Budget 2001

Forudsætninger for
Afdeling 9 - Galgebakken
Budget 2001
Godkendt 6/9-2000 af nævn og 19/9-2000 på beboermøde
REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2001
Generelt
Afdelingens budget 2001 udviser en samlet stigning i lejeindtægten på ca. kr. 1.299.000 om året i
forhold til nuværende leje, svarende til 3,25% for almindelige lejligheder, D-huse og supplementsrum.
De væsentligste årsager til stigningen er følgende:

1

Konto
Udgifter:
.101 Nettokapitaludgifter
·106 Ejendomsskatter
107 Vandafgift
109 Renovation
111 Afdelingens energiforbrug
114 Renholdelse
115 Almindelig vedligeholdelse
118 Særlige aktiviteter
120 Henlæggelser plan. Vedligehold.
121 Henlæggelser istandsættelse fraflytn.
127 Låneydelser, tag- og varmerenovering

15-04-02

Beløb

13.420.000
3.230.000
2.531.000
1.850.000
682.000
3,352.000
200.000
580.000
6.600.000
500.000
5.626.000

Ændring

236.000
155.000
311.000
150.000
122.000
190.000
-300.000
115.000
820.000
-500.000 .
230.000
- - -1.529.000
--

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 9 - Galgebakken

Budget 2001

Regnskab 2001:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 281.941,11. Overskuddet er især begrundet i følgende forhold:
Konto
101 Nettokapitaludgifter
106 Ejendomsskatter
107 Vandafgift
109 Renovation
114 Renholdelse
115 Almindelig vedligeholdelse
118 Særlige aktiviteter
119 Diverse udgifter
127 Ydelse realkreditlån, bygningsskader
134 Korrektioner tidligere år
202 Renter
203 Pub/beboerhus
206 Korrektioner tidligere år

Regnskab 2001
13.534.420,38
3.377 .342,40
2.388.049,91
1.885.105,64
3.321.530, 16
149.754,26
705.230,09
1.073.634,28
7.353.044,72
32.153,20
595.329,70
166.949,48
68.702,28

Overskuddet foreslås anvendt på følgende måde:
Afskrivning på indeklimaundersøgelser ( 1996)
Afskrivning på varmeanlæg
Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse

15-04-02

Budget
13.420.000
3.230.500
2.531.000
1.850.000
3.352.000
200.000
755.000
1.006.000
7.498.000
0
430.000
130.000
0

Difference
-114.420,38
-146.842,40
142.950,09
-35.105,64
30.469,84
50.245,74
49.769,91
-67.634,28
144.955,28
-32.153,20
165.329,70
36.949,48
68.702,28
293.216,42

kr. 107.455,50 (fuldt afskrevet)
kr. 83.204,77 (fuldt afskrevet)
kr. 91.280,84

3

Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 9 - Galgebakken

Navn

Hovedstol

Restgæld 31/12'99

Forventet udløb

Ydelse

94.382.500
58.148.900
21.308.000
4.598.000
97.558.700
59.732.100
46.817.000
3.985.000

56,538.920
34,833.534
16.514.460
3.670.427
30.045.903
18.396.154
13.471.055
2.132.111

2014
2014
2014
2015
2004
2004
2004
2005

5.593.107
3.445.904
2.204.952
475.801
7.941.278
4.862.193
3.080.559
569.377

386.530.200

175.602.564

Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit

Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

2668-02
2668-03
2668-04
2668-05
2668-06
2668-07
2668-08
2668-09

I alt

Budget 2001

28.173.171

Forventet rentesikring 2001:
G 06187-0

kr. 15.054.122,72 - 2,00%

=

I alt
Nettokapitaludgifter i alt

=

kr

14.753.000

kr

14.753.000

kr

13.420.171

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Udgiften bliver på kr. 13.534.421, svarende til en merudgift på kr. 114.250.
Merudgiften skyldes, at rentesikringen er aftrappet mere end forventet.

Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

Regnskab 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

15-04-02
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Budget 2001

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
V AND AFGIFT - Konto 107
Generelle bestemmelser:
A11e udgifter ti] leverance af vand bogføres på denne konto, såfremt der ikke er individuel opkrævning.
VA bestemmelser:
Der budgetlægges med en udgift pr. m 3 vand på :
Albertslund: kr. 33,68
Greve
: kr. 19,48
Ishøj
: kr. 22,75
Afdelingen:
Budgetforudsætning:
3

Udgift for år 2001 75.000 m å kr. 33,68
Der budgetteres med uændret målerleje
I alt

=

kr
kr
kr

2.526.000
4.800
2.530.800

Det er forbruget fra 4. januar til 5. juli 2000, der er beregningsgrundlag for budgettet i 2001.

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Pris pr. m 3 vand blev - inkl. diverse afgifter- kun kr. 32,16, og målerlejen kun ca. kr. 1.000 i alt.
Forbruget i de første måneder giver en forventning til at det samlede årlige forbrug kun bliver ca.
71.000 m 3 • Udgiften forventes derfor at blive ca. kr. 2.280.000, altså et mindreforbrug på kr.
250.000.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Der er lidt usikkerhed om forbruget bliver 71 el1er 72.000 m3, hvilket betyder, at vi nu må regne med et
mindreforbrug på kun kr. 210.000
(

Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Nu viser tendensen klart, at forbruget fonnentlig bliver mindre end 71.000 m3, så jeg vi] igen regne
med et mindreforbrug på mindst kr. 250.000. Årsagen til det nedadgående forbrug er fonnentlig, at
afdelingens miljømedarbejder har iværksat en kampagne med opfordringer og gode råd om at spare på
vandet.
Regnskab 2001:
Forbruget har udgjort 74.107 m3, hvilket betyder at der må have været en stigning i forbruget i 4.
kvartal. Besparelsen har derfor "kun" udgjort kr. 142.950,09.
Udgift for år 2001 74.107 m 3 akr. 32,16
Målerleje
I alt

15-04-02

Kr.
Kr.
Kr.

2.383.281,16
4.768,75
2.388.049,91
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Budget 2001

OFFENTLJGE OG ANDRE FASTE UDGJFTER
RENOVATJON -Konto 109 (fortsat)
Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Ratebetalingen er opdelt i 10 rater, som vi nu kender størrelsen af, og det forventes derfor, at årets
forbrug bliver disse 10 rater på i alt ca. kr. 1.790.000, og dertil skal så lægges efterbetalingsregningen
for år 2000 på kr.- 110.000, altså et samlet forbrug på kr. 1.900.000, som er et merforbrug på kr.
50.000. Årsagen er en højere takst, end forventet på budgetlægningstidspunktet. Først efter årets
regnskabsafslutning gøres op, om der har været et større eller mindre forbrug af containere og
opgrabning.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Merforbruget i 2001 kommer - i h.t. nuværende skøn - væsentligt over sidste års merforbrug, men da
regningen for merforbruget først kommer og betales i 2002, forventes stadig på økonomisiden i år et
merforbrug på kr. 50.000.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen ændring i forhold til efter 2. kvartal, et forventet merforbrug på kr. 50.000.
Regnskab 2001:
Den samlede merudgift udgør kr. 35.105,64.

15-04-02
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Budget 2001

OFFENTLJGE OG ANDRE FASTE UDGJFTER
AFDELJNGENS ENERGJFORBRUG - Konto 111
Generelle bestemmelser:
111.1 El og varme til fællesarealer.
Hvis afdelingens samlede brændselsudgift omfatter udgifter til opvarmning af fællesarealer, skal
afdelingens andel posteres på konto 111.1.
111.3 Målerpasning m.v.
Udgifter til den lovpligtige udarbejdelse af energimærke m.v. samt kontrolmålinger, justeringer og
rensning af fyringsanlæg, som følge af energimærkningsordningen, konteres på forbrugs/vanneregnskabet. Øvrige udgifter til målerpasning m.v. (kontrolaflæsning, justeringer i øvrigt og
udarbejdelse af vanne- og vandregnskab), der afholdes uafhængige af energimærkningsordningen, kan
konteres på konto 111.3., medmindre en driftskonto som f.eks. konto 115 er mere naturlig til den
konkrete udgift.
Administration afvanneregnskabet henhører under konto 112.
VA bestemmelser:
I 2001 kalkuleres der med en el-pris (normaltarif) på kr. 1,27 pr. kwh.
For udgifter hvor der ikke findes en aftalt stigning, beregnes der en stigning på 2% årligt.
Afdelingen:
Budgetforudsætning:
Varme, fælleslokaler
Måleraflæsning, Neve
El-udgift
Abonnementsafgift
- kommunal andel
I alt

Budget 2000

Budget 2001

90.000

105.000
175.000
400.000
23.100
-21.000
682.100

0

445.900
44.100
-20.000
560.000

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
På grundlag af regnskabstallene for 2000 forventes et lidt lavere energiforbrug. Der er forskelligt
rettede tendenser: I årets første måneder har været et større antal graddage, men alligevel er generelt
brugt mindre. Udgiften til omlægning til ændret fordeling indebærer en lidt støre betaling til Neve.
Indtil vi ser konkrete afregningstal for afdelingens forbrug i 2000, forventes at budgettallet holder.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Den endelige udgift til vanne i 2000 var kr. 105.000, det hele betales i 2001 og er altså resulterende
udgift for 2001. En noget mindre el-udgift opvejer den større udgift til målerfirmaet Neve jævnfør 1.
kvartal. Budgettet holder.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Der forventes en merudgift på ca. kr. 18.000.
Regnskab 2001:
Der blev en samlet besparelse i forhold til budgettet på 1.974,34 kr.
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Budget 2001

OFFENTLJGE OG ANDRE FASTE UDGJFTER
RENHOLDELSE - Konto 114

Generelle bestemmelser:
Udgiften skal specificeres i note. Noten kan eksempelvis opdeles i udgifter til ejendomsfunktionær,
trappevask og skorstensfejning. (Løn til inspektør der alene varetager ledelse og inspektionsmæssige
opgaver, konteres under selskabets driftsudgifter).
Hvis en ejendomsfunktionærs arbejde vedrører både renholdelse og vedligeholdelse, foretages en
skønsmæssig fordeling af vederlaget på disse konti.
Udgifter til renovation konteres under konto 109.
VA bestemmelser:
Der beregnes en inspektørandel for samtlige afdelinger svarende til I½ medarbejder, som modregnes
kontoen i forhold til antal forvaltningsenheder.
Lønudgiften til ejendomsfunktionærer m.m. beregnes på baggrund afløntabellen pr. 1. marts 2000
tillagt en forventet stigning på 2% med virkning fra den 1. marts 2001. Stigningen vil således ikke
have virkning for hele året, men kun for 10 måneder.
Øvrige udgifter, f.eks. telefon, drift af ejendomskontor, arbejdsskadeforsikring og lignende, reguleres
med 2,5% om året.
For afdelinger der ikke er tilsluttet det centrale EDB-system, budgetlægges der ikke med udgifter
hertil før endelig aftale er indgået herom.
Afdelingen:
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Budget 2001

Budget 2000

Forvent. 2000

Budget 2001

Afdelingsleder 100%
-refusion inspektørandel
Egen del af afdelingslederløn
Kursusudgifter
Udgifter til afdelingsleder i alt

456.000
-91.000
365.000
20.000
385.000

456.000
-88.000
368.000
20.000
388.000

465.000
-90.000
375.000
20.000
395.000

Rengøring
Drift ejendomskontor inkl. leje
Vægtafgift
Materielgård, div. småanskaffel
Anden renholdelse
Skadedyrsbekæmpelse
Glatførebekæmpelse
Falck, tilkaldeabonnement
I alt

25.000
100.000
2.000
10.000
0
10.000
10.000
25.000
182.000

27.000
130.000
1.300
13.000
0
10.000
10.000
25.000
216.300

28.000
133.000
1.500
14.000
0
10.000
10.000
28.000
224.500

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Der er på nuværende tidspunkt et lidt mindre samlet forbrug, end forventet. Det skyldes primært en
mindre lønudgift, p.g.a. af fratrådt snedker. Men der ansættes en ny, hvor udgifterne til annonce m.v.
kommer oven i. Så alt i alt forventes at budgettallene holder.

Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Tendensen er at udgifterne bliver lidt mindre end budgetteret. Blandt andet er lønudviklingen for flere
medarbejdere ikke så stor som forventet og kursusbudgettet bruges heller ikke. Udgifter til
arbejdstøj/sikkerhedsudstyr er heller ikke så store som forventet. Snedkeren blev også først ansat 1.
juli, d.v.s. lønbesparelsen overstiger udgifter til annonce m.v. Nu forventes et mindreforbrug på kr.
200.000.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Der er på nuværende tidspunkt udbetalt tillæg med tilbagevirkende kraft til en medarbejder. Det har
været nødvendigt at anskaffe nye printere. Der er i sommerens løb anvendt et større beløb på
skadedyrsbekæmpelse end tidligere bl.a. fordi medarbejderne ikke længere anvender gift. Alt i alt
forven!es nu kun et mindreforbrug på kr. 120.000.
Regnskab 2001:
I forhold til budgettet er der en samlet besparelse på kr. 30.469,84.
Det forventede mindreforbrug er reduceret på grund af grund af ekstra annoncering og at lønudgiften
til medarbejdere blev som budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at der i 2001 ikke er indkøbt
arbejdstøj i det omfang det var forventet.
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Budget 2001

VARIABLE UDGIFTER
ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE - Konto 115 (fortsat)
Afdelingen:
Budgetforudsætninger:
Også i budget 2001 nedsættes forbruget fra konto 115, da stadig flere vedligeholdelsesudgifter er enten
planlagt eller periodiske (forudsete), hvorfor de er placeret på konto 116, der - både af nævnte og andre
årsager, der er nævnt under konto 116 - er forøget meget væsentligt.
På grundlag af det konstaterede / forventede forbrug i 2000 og de nævnte intentioner, er
forventningerne ,til forbrug fra konto 115 i 2001 følgende:
-.2. Primære bygningsdele
-.3. Kompletterende bygningsdele
-.4. Overflader
-.5. vvs
-.6. El, antenner, mekaniske anlæg
-.7. Køleskabe, komfurer
-.8. Have- og friarealer

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

10.000
25.000
50.000
75.000
10.000
5.000
25.000

I alt fra konto 115

kr. 200.000

Budgetkontrol. 1. kvartal 2001:
Der har været ført udgifter til fjernelse af støj i vanneanlæg som i tidligere år, men i resten af året føres
disse udgifter på konto 116, som forudsat i budgettet. Derfor forventes at udgiften på konto 115 vil
lande på et merforbrug på kr. 100.000.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Samme kommentar som ved 1. kvartal, idet dog merforbruget nu ser ud til kun at blive kr. 50.000.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Samme kommentar som efter 2. kvartal, et mindreforbrug på kr. 50.000
Regnskab 2001:
Samme kommentarer som efter 3. kvartal. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er udført reparationer
af skure i 2001. Merforbruget på VVS skyldes henholdsvis støjproblemer i radiatoranlæg, udskiftning
af pumper og reparation af nye 2-skyls toiletter. Det samlede mindreforbrug er på kr. 50.245,74.
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Budget 2001

VARIABLE UDGIFTER
PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE- Konto 116 (fortsat)
reparationer. Og der er også er ønske om at få en mere ensartet renovering i stedet for de mange små
lapper. Fra denne konto var det også tidligere planlagt, at der i 2001 skal bruges kr. 350.000 til en ny
traktor til erstatning for den gamle, som allerede er skrottet, men denne anskaffelse udskydes i
endnu eet år, ligesom den udvidelse af overdækningen til traktor/ redskaber.
Til indretning af campingvogns-P-pladser efter kommunens forskrift skal bruges kr. 120.000 til
skiltning og beplantning.
Med ovennævnte erfaring og begrundelser for større forbrug fra de nævnte underkonti og med
udarbejdelse af ny tilstandsvurdering og beregning af 16-års budget på det grundlag, viste det sig, at
der allerede i år 2000 er risiko for et større forbrug end de henlagte midler, hvilket indebærer at en del
af forbruget i givet fald skal tages direkte fra driften, som dermed kan medføre driftsunderskud i 2000.
Bl.a. derfor, men også p.g.a., at planlægningen er forsinket, udskydes de 2 planlagte legepladser hver i
eet år. Men alt i alt betyder det, at der ved årets (2001) start kun eksisterer de henlæggelser, som
stammer fra 2000, og da de samme kraftige stigninger i forbrug til periodisk vedligeholdelse forventes
at fortsætte næsten uændret, vil det alene derfor være nødvendigt med en kapitaltilførsel.
I den anledning og fordi, der måske kan vise sig en mulighed for støtte fra Landsbyggefonden, hvis der
kan peges på projekter, som enten medfører driftsbesparelser eller som på anden måde bringer
standarden op til bedre at modsvare huslejeniveauet og de1111ed modvirke udlejningsvanskeligheder.
Derfor er der - primært i de følgende år - planlagt at visse større planlagte arbejder bliver samlet og
fremrykket, ligesom der kommer 2 nye projekter ind i planen. Det er badeværelsesrenovering i 2003
og køkkenudskiftning i 2008. Der er i væsentlig grad regnet med kapitaJtilførsel i disse anledninger.
Der er dog samtidig regnet med at forøge de årlige henlæggelser fra 5,78 til 6,6 mio. kr.
Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Der skete ikke større forbrug end det henlagte i 2000, og forbruget belastede derfor ikke driften. Men
på grund af, at den forventede omprioritering og denned kapitaltilførsel til planlagt vedligeholdelse
ikke bliver til noget i 2001, er der bremset op med planlagt vedligeholdelse, idet betonrenoveringen
ikke igangsættes, og på andre områder vil det også bliver vurderet om, der kan spares. Til gengæld vil
der resten af året bliver ført udgifter til fjernelse af støj fra vanneanlægget, som tidligere blev ført på
kt. 115. Der vil blive styret efter et samlet forbrug på ca. kr. 5.700.000, som er et mindreforbrug på
kr. 3.207 .000, som svarer til den manglende kapitaltilførsel.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Af andre grunde igangsættes heller ikke maling af vinduer og udvendige døre i Vester. Til gengæld
bliver renoveringen af pladser, veje og stier lidt dyrere end budgetteret. Nu forventes et samlet forbrug
på kr. 5,3 mio, som er et mindreforbrug på kr. 3,6 mio.(som ikke påvirker budgettet)
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VARIABLE UDGIFTER
1ST ANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING M.V. (A-ORDNING) - Konto 117

Generelle bestemmelser:
Ved A-ordningen udgiftsføres de faktisk afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytning på denne
konto, jf. bemærkninger til konto 121.
Ved B-ordningen udgiftsføres de faktisk afholdte udgifter til indvendig vedligeholdelse i boperioden
og til eventuel istandsættelse ved fraflytning på denne konto, jf. bemærkningerne til konto 122.
Udgifterne bør kunn.e afholdes af henlæggelserne, jf. kontiene 402-404, herunder om fornødent årets
henlæggelser, idet disse henlæggelser i modsætning til de øvrige ikke tilstræber en konsoliderende,
men derimod en udjævnende virkning for afdelingens drift. Saldoen vil derfor nonnalt være 0. En .
eventuel negativ saldo kan ikke overføres via en negativ henlæggelseskonto på balancen, men må
udgiftsføres og afvikles efter reglerne om underskud ..
VA bestemmelser:
Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i gennemsnittet af antal fraflytninger for de sidste 3 år.
Såfremt der i den enkelte afdeling findes årsager til en anden fastsættelse af forventede fraflytninger
anføres årsagen hertil.
Afdelingen:
Budgetforudsætninger:

Der budgetteres for lejligheder med kr. 400.000.
Der budgetteres for enkeltværelser med kr. 100.000.

Lejligheder
Enkeltværelser
I alt

Budget2000
585.000
415.000
1.000.000

.f
Forventet
resultat 2000
350.000
50.000
400.000

Budget 2001
400.000
100.000
500.000

For lejligheder er det forventede forbrug sat ned. Det var tidligere sat op i forventning om et større
antal fraflyttere p.g.a. de kraftige huslejestigning efter tag- og vanneanlægsrenoveringerne. Antallet
blev mindre end frygtet.
Efter enkeltværelsernes overgang til "ren" A-ordning har forbruget fra denne konto været meget
mindre end (fejlagtigt) forudset, idet der typisk (p.g.a. relativ kort boperiode) kun opnås en lille ret til
dækning af udgifter til nonnalistandsættelse. (Der er fundet en overgangsordning, hvor fraflyttere fra
D-huse og supplementsrum kan anvende en forholdsmæssig del af den indbetalte vedligeholdelsesleje,
der pr. 1. okt. '99 var ubrugt. Fordelingen sker i forhold til den tid, fraflytter har boet i boligen med
daværende ordning.).
Budgetkontrol 1. kvartal 2001:

Hvis udgiftsudviklingen, som bestemmes af fraflytningerne, fortsætter, bliver der et mindreforbrug
på ca. kr. 200.000, som dog ikke giver budgetkonsekvenser, da det dækkes af henlæggelser.
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VARIABLE UDGIFTER
SÆRLJGE AKTJVJTETER- Konto 118

Generelle bestemmelser:
Udgifter og indtægter i forbindelse med fælles faciWeters drift skal altid bogføres opdelt på kontiene
118 og 203. Udgifter og indtægter skal specificeres i en fast note til konto 118/203. Af noten skal
endvidere fremgå fællesfaciliteternes netto driftsresultat.
VA bestemmelser:
Under denne kontogruppe udgiftsføres følgende aktiviteter:
Fællesvaskeri, beboerhus/-lokaler, beboerrådgiver (uden for byudvalget) og lignende.
Der budgetlægges med kendte udgifter tillagt 2%. For udgifterne til beboen-ådgiver budgetlægges der
efter samme retningslinier som for øvrige personaleudgifter m.m. under kontogruppe 114.
Afdelingen:

Vaskeri, sæbe m.v.
Drift beboerlokaler
Miljømedarbejder
Aktiviteter, miljømedarbejder
I alt

Budget2000
218.000
247.000
0
0
465.000

Forventet
resultat 2000
218.000
247.000
0
0
465.000

Budget 2001
225.000
255.000
50.000
50.000
580.000

Der er ikke forventning om afvigelser i udgifter til de kendte aktiviteter, der for 2001 er tillagt 3%.
Afdelingen har af "Den grønne jobpulje" lige før sommerferien 2000 fået et foreløbigt og betinget
tilsagn om tilskud på kr. 350.000 til en grøn medarbejder, men det forudsættes, at afdelingen selv
afholder kr. 50.000 afløn- og kontorudgifter. Desuden afsættes kr. 50.000 til aktiviteter og til den
nødvendige projektbeskrivelse.
Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Der har været et forholdsvis mindre forbrug, men til gengæld begynder miljømedarbejderen først nu at
belaste budgettet med både løn og udgifter til indretning af kontor m.v" Det forventes indtil videre, at
budgettallene vil holde.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Miljømedarbejderens løn og især udgifter til aktiviteter forventes nu at blive mindre, men driftudgifter
til beboerlokaler lidt højere. Mindreudgift på kr. 20.000.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
På en række områder er der et lille mindreforbrug, bl.a. har udgifter til indkøb af sæbe til vaskeriet
været væsentlig mindre. Forudsat at vi i regnskabsåret modtager det lovede tilskud fra den grønne
jobpulje på 10 / 22-dele af de bevilligede 350.000, tegner det til et mindreforbrug på kr. 75.000.
Regnskab 2001:
Mindreforbruget udgør i alt kr. 49.769,91.
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VARIABLE UDGJFTER
DJVERSE UDGJFTER - Konto 119 (fortsat)

Afdelingen:
BL-kontingent
PBS-opkrævning 699 lejemål

kr.
kr.

46.000,00
39.000,00
85.000,00

Nævnet rådighedsbeløb
Nævnssekretær, løn
Beboermøder, uddeling m.v.
Kursus- og konferenceudgifter
Beboerfester
Køkkenhjælp til beboerfester
Galgebakkeposten - trykning, uddeling, samt hjemmeside
Strædepenge
Oprydning - Strædekonkurrence
Velkomstgruppe
Ungdomsråd
Genbrugsgruppen
Tøjcafegruppen
Pensionistklub

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20.000,00
160.000,00
10.000,00
15.000,00
40.000,00
20.000,00'
60.000,00
50.000,00
5.000,00
4.000,00
7.000,00
2.500,00
2.000,00
7.000,00

Løn til aktivitetsmedarbejder og afløsere
Udlån og værksteder, drift
Udlån og værksteder, nyanskaffelser

kr.
kr.
kr.

330.000,00
45.000,00
12.000,00

Pub, driftudgift (indtægt kto. 203)

kr.

130.000,00

Diverse udgifter

kr.

1.000,00

I alt

kr.

1.005.500,00

a kr. 56,00

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
På nuværende tidspunkt forventes der ingen overskridelser i forhold til det samlet budget på konto 119.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Kommentar som 1. kvartal, idet der dog fra visse af ovennævnte konti slet ikke er brugt noget endnu:
Men det kan ændres markant med bare en enkelt aktivitet, derfor forventes stadig at budgettet holder.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Der er stadig få underkonti, hvorfra der ikke er anvendt penge. De øvrige konti har en tendens til et
lille merforbrug, hvor aktiviteterne ligger i faste rammer, som f.eks. udlån og beboerblad, og et
mindreforbrug, hvor aktiviteter er er koblet til beboerinitiativ, som f.eks. brug af strædepenge. Med
forbehold for et øget beboerinitiativ forventes nu et mindreforbrug på kr. 50.000.
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HENLÆGGELSER
PLANLAGT OG PERJODJSK VEDLJGEHOLDELSE OG FORNYELSER- Konto 120
Generelle bestemme/ser:
Der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer og til
hovedistandsættelse.
Hensigten med henlæggelserne er at sikre størst mulig udjævning af udgiften til større
vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, således at disse kan gennemføres på det teknisk/økonomisk
mest hensigtsmæssige tidspunkt, og at der samtidig sikres en jævn lejeudvikling. Man skal ligeledes
være opmærksom på, at også allerede foretagne forbedringer m.v. skal vedligeholdes og fornyes.
Henlæggelserne skal fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst
omfatter de kommende 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelenes og
installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.
Afdelingerne kan overtage visse vedligeholdelsesarbejder til udførelse som turnusarbejder. Der kan
f.eks. være indvendig maling af vinduer og træværk. Har afdelingen påtaget sig disse arbejder, skal der
også henlægges hertil på konto 120.
VA bestemmelser:
Langtidsplanen der sk~l udarbejdes, omfatter 16 år. Dette sikrer dels at flere opgaver medtages i
henlæggelsesgrundlaget, dels at stigninger heri kan udjævnes over et større antal år.
De årlige henlæggelser fastsættes til et ensartet beløb for alle 16 år. Såfremt dette giver
likviditetsmæssige problemer, skal der i langtidsplanen vises en "anden kapitalanskaffelse", idet der
samtidig gives en redegørelse for, hvordan man har forholdt sig til problemet - herunder hvilken
lejekonsekvens det vil få.
Afdelingen:

Se kommentarer under konto 116: Behov for henlæggelser:

kr. 6.600.000

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Se kommentarer under konto 116, hvor det forventes, at forbruget af henlagte midler overstiger, det
beløb, der var henlagt ved årsskiftet og derfor medfører - for det første at der ved det nye årsskifte kun
vil være ovennævnte henlagte beløb, og for det andet direkte forbrug af driftsmidler.
Regnskab 2001:
Ingen yderligere kommentarer.
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HENLÆGGELSER
TAB VED LEJELEDIGHED M.V. -Konto 123
Generelle bestemmelser:
Hvis der skønnes at være risiko for lejeledighed, skal der i det omfang, hensynet til den fortsatte
udlejning tillader det, afsættes et vist beløb til imødegåelse af denne risiko. Afgørelsen af behovet
herfor må bero på en vurdering af de konkrete forhold, herunder f.eks. også om der er garager og
butikker, hvor der kan være en særlig risiko for ledighed.
Skønnes der at være risiko for tab ved fraflytning, eksempelvis i forbindelse med manglende betaling
af skyldig leje og af udgifter til istandsættelse ved fraflytning, som påhviler den fraflyttede boligtager,
skal der ligeledes foretages passende henlæggelser hertil.
VA bestemmelser:
Der skal henlægges et beløb der sikrer, at samtlige tilgodehavender på fraflyttede lejere - opgjort pr.
31. december 1999 tillagt forventede stigninger i 2000 og 2001 - kan dækkes af de henlagte midler
µr. 31. december 1999 tillagt henlæggelserne for 2000 og 2001.
Hvis der budgetteres med en faldende tilgang af tilgodehavender på fraflyttede lejere i 2001 i forhold
til 1999 skal dette begrundes nedenfor af hensyn til efterfølgende erfaringsopsamling.
Afdelingen:

Saldoen på kontoen for henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning var ultimo 1999 kr.
495.851, mellemværende med fraflyttede lejere var på kr. 485.655 heraf til incasso ultimo 1999 kr.
163.161. Henlæggelser år 2000 udgør kr. 225.000. Der vurderes på grundlag afudlejningssituationen
ikke at være risiko for lejeledighed.
I 2001 henlægges der kr. 225.000.
Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Regnskab 2001:
Ingen yderligere kommentarer.
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EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER M.V. - Konto 126
Generelle bestemmelser:·
Den del af udgifterne til fælles forbedringsarbejder, der ikke finansieres ved ekstern låneoptagelse,
afskrives som underfinansiering under denne kontogruppe. Underfinansieringen skal budgetlægges
afviklet over en 10-årig periode med 10% om året. En eventuel ekstraordinær nedskrivning som følge
af overskud, vil således alene medføre en hurtigere afskrivning.
Som følge af underfinansieringen skal der stilles bankgaranti til sikkerhed for at der kan optages lån
såfremt afdelingen ikke længere selv kan finansiere forbedringsarbejdet.
VA bestemmelser:
Som følge af underfinansieringen skal der stilles bankgaranti til sikkerhed for at der kan optages lån,
såfremt afdelingen ikke længere selv kan finansiere forbedringsarbejdet. Udgiften hertil udgør 0,50%
af den forventede restgæld pr. 31. december 2000 og budgetlægges under konto 131 Andre renter.
Afdelingen:
Anlægsaktiver
Afskrivning indeklimaundersøgelse - påbegyndt i 1996 (afskrives over 5 år)

Saldo 31.12.1999
Afskrivning i 2000 udgør
Rest til afskrivning 2001-2008
Afskrivning i 2001 udgør
Samlede afskrivninger

134.320
0

134.320
kr.

26.864

kr.

26.864

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
Inge? kommentarer.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen kommentarer.
Regnskab 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

15-04-02
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Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9 - Galgebakken

Budget 2001

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
TAB VED LEJELEDIGHED M.V.-Konto 129
Generelle bestemmelser:
Normalt budgetlægges der ikke med udgifter til lejeledighed, idet eventuelle udgifter forudsættes
dækket af henlagte midler.
·
VA bestemmelser:
Af hensyn til renteberegning anføres eventuelle forventede udgifter til lejeledighed samtidig med
forbrug af henlagte midler.
Såfremt der er grundlag for at budgetlægge med lejeledighed, anføres årsagen hertil, samt hvilke
initiativer der vil blive taget for at undgå fremtidig lejeledighed.
Afdelingen:
Pr. 1. august 2000 forventes der med baggrund i udlejningssituationen ikke at være risiko for tab ved .
lejeledighed.

15-04-02
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Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9 - Galgebakken

Budget 2001

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
ANDRE RENTER-Konto 131
Generelle bestemmelser:
1. Renter af gæld til selskabet
En eventuel negativ mellemregning vil blive forrentet med diskontoen+ 1%, svarende til pt. 4,75 %.
2. Udgifter til bankgaranti.
Der henvises til bemærkninger under konto 126.

I

VA bestemmelser
Ingen.

Afdelingen:
Anslået underfinansieringssaldo fra konto 303 pr. 31.12.2000

kr.

134.320

Budget 2001
Rente til bankgaranti 0,50% heraf

kr.

672

Budgetkontrol 1. kvartal 2001:
På baggrund af egenfinansieringen på byggesager pr. 31. december 2000, vil garantiprovisionen
udgøre kr. 1.088.
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Ingen yderligere kommentarer.
Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen yderligere kommentarer.
Regnskab 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

15-04-02
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Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 9 - Galgebakken

Budget 2001

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
KORREKTIONER VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR - Konto 134
Budgetkontrol 2. kvartal 2001:
Udgiften på kr. 28.916,95 kan specificeres således:
Tilbagebetaling af modtaget rente- og afdragbidrag
vedrørende for stor låneoptagelse på tagsagen fra 1998
Afholdte kurser i 2000
I alt

24.520,00 kr.
4.396,95 kr.
28.916,95 kr.

Budgetkontrol 3. kvartal 2001:
Ingen yderligere kommentarer.

Regnskab 2001:
Udgiften på kr. 32.153,20 kan specificeres således:
Tilbagebetaling af modtaget rente- og afdragsbidrag
vedrørende for stor låneoptagelse på tagsagen fra 1998
Afholdte kurser i 2000
Gebyr til finansstyrelsen
Udgifter til kopimaskine
I alt

15-04-02

24.520,00 kr.
4.396,95 kr.
1.450,00 kr.
1. 786,25 kr.
32.153,20 kr.
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ORDINÆRE INDTÆGTER
RENTER - Konto 202
Generelle bestemmelser:
Indtægten skal specificeres i en note i regnskabet.
Afdelingens midler som er anbragt i fælles forvaltning i foreningen skal mindst forrentes med
diskontoen - 2%, hvilket pt. er 1, 75% årligt.
VA bestemmelser:
Samtlige renteindtægter uddeles til de enkelte afdelinger i forhold til deres andel af den samlede
kapitalforvaltning. Det kan derfor ikke opgøres på forhånd, hvilken forrentning der vil blive opnået.
Som følge af det faldende renteniveau der er slået igennem, skal der budgetlægges med en forrentning
på 4,5% årligt.
Beregningen sker på baggrund af det faktiske mellemregningsforhold på 31. december 1999 korrigeret
for de til- og afgange der er en følge af de budgetlagte forbrug på konto 116, 117, 129 og 130,
sammenholdt med henlæggelser på konto 120-124 samt afskrivningerne på konto 126 og 133.
Afdelingen:

15-04-02
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ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER
DRIFT AF F ÆLLESVASKERI/BEBOERLOKALER - Konto 203

Generelle bestemmelser:
Der henvises til bemærkninger under konto 118.
VA bestemmelser: ·
1. Fællesvaskeri
Der skal ved budgetlægningen aftales, hvilken pris der skal betales for de enkelte typer af vask m.m.
Ligeledes skal det anføres hvor mange "ture" der forventes af de enkelte typer. Såfremt dette afviger
fra tidligere år, anføres begrundelsen herfor.
2. Beboerlokaler
Der skal ved budgetlægningen aftales hvilken pris der skal betales ved udlejning aflokaleme.
Ligeledes skal det anføres, hvor mange gange man forventer at lokalet udlejes. Såfremt dette afviger
fra tidligere år, anføres begrundelsen herfor.
(

Afdelingen:

Budgetforudsætninger:
Regnskab 1999

Budget 2000

Budget 2001

Vaskeriindtægter
Beboerlokaler/værktøj
Pub, indtægter

480.047
143.527
112.611

450.000
150.000
200.000

450.000
140.000
130.000

I alt

736.186

800.000

720.000

Budget baseres på vaskepriser, reguleret med forbrugerprisstigning fra juli 1999 til juli 2000: 3,1 %

(

En 90 I 95 graders vask
En 60 graders vask
En 40 graders vask
En 30 graders vask
Sæbe til en vask
Tørretumbling i 10 minutter
Strygerulle i 10 minutter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12,37
7,22
6,19
6,19
4,12
3,09
3,09

Indtægter fra udlån af beboerlokaler, værksteder og værktøj samt salg af forbrugsmaterialer og visse
specielle materialer er baseret på de detailpriser, der fremgår af annonce for dette i Galgebakkepostens
udgave fra august 2000, dog med følgende ændringer:
Leje af beboerhuset på fredage, lørdage samt helligdage forhøjes fra kr. 700 til:
kr. 800
Leje af Gl. Pub på fredage, lørdage samt helligdage forhøjes fra kr. 400 til:
kr. 500
Leje af træværksted pr. døgn, uanset om der indgår maskiner i lejen:
kr. 10
Leje af stole forhøjes fra kr. 3 pr. stk. til:
kr. 5

15-04-02
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EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
DRIFTSSIKRING - Konto 204
Generelle bestemmelser
Se bemærkningerne under konto 136.

I

VA bestemmelser:
Ingen.

Afdelingen:

Afdelingen modtager ikke driftssikring.

(

15-04-02
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ANTENNEBUDGET

I Generelle bestemmelser
I VA bestemmelser
Afdelingen:
Signalforsyningen forventes at bestå af:

(

Udgifter:
Stationsbetaling:
TV3
TV3+
Discovery
BBC World News
Koda-afgift
Copy-Dan afgift
Stationsbetaling i alt
Serviceabonnement
Afskrivning på udvidelse af kanalantal på anlæg i 1996
Afskrivning på ændring af kanalsammensætning i 1999
Afskrivning på DR-klassisk og DR2-stereo i 1999
Underskud for året 1999

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

92.000
102.521
32.600
23.700
63.173
94.700
408.694
39.000
16.500
2.625
5.675
25.666
498.160

Administrationsbidrag 3% af kr. 305.966

kr.

14.945

I alt

kr.

513.105

Bemærkninger:
Antenneafgift pr. bolig pr. måned pr. 1.1.1999, efter budget 1999
Antenneafgift pr. bolig pr. måned pr. 1.1.2000, efter budget 2000
Antenneafgift pr. bolig pr. måned pr. 1.1.2001

kr.
kr.
kr.

33,00
34,00
60,50

Regnskab 2001:

Antenneregnskabet udviser et overskud pr. 31. december 2001 på kr. 3.142,84.

15-04-02
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1.

GALGEBAKKENS PUB
GALGEBAKKENS BEBOERHUS
2620 ALBERTSLUND

Regnskab for året 2001

2.
Godkendelse:
Det bekræftes, at opgørelserne for Galgebakkens Beboerhus, Indeholder alle
indtægter, udgifter, aktiver, gæld, eventual- og garantiforpligtigelser, samt
kautioner, ligesom der ikke er foretaget pantsætninger og sikkerhedsstillinger
udover de i regnskabet anførte.

Albertslund den _ _{_'t--'~~0-~_-_0_l________

~L:A~. Jf----:
Preben Iversen
formand

Knud Rudolf Hansen
kasserer

Revisorpåtegning:
Efterfølgende årsregnskab 2001, for Galgebakkens beboerhus,
omfatter Resultatopgørelse, Balance samt specifikationer.
Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens kasseldader,
samt bilag. som jeg har EDB behandlet, samt meddelte oplysninger.
Jeg har ikke deltaget i den fysiske optælling af varelager.
Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Buddinge den 10 april 2002.
revisor
Conny Nielsen

..A~7

~k

Buddingehovedgade 230 st. th.
2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 83 Ol
SE. NR. DK 18 73 18 78

3.
Resultatopgørelse for tiden 1. Januar- 31. December 2001

2000

t.kr.
Varesalg

166.857

140

Vareforbrug

139.849

120

Bruttoavance

-27.008

-20

6.443
8.759

6
10

Resultat før afskrivninger og renter

-11.806

-4

Indtjeningsbidrag

-11.806

-4

Resultat før afskrivning og renter

-11.806

-4

0

0

-11.806

-4

92
0

0
0

-11.898

-4

450

0

-11.448

-4

Kapasitetsomkostninger
Fester m.v.
Administrationsomkostninger

Afskrivning af inventar

Resultat før renter

Renteindtægter
Renteudgifter

Resultat af ordinær drift

Ekstraordinære poster

Årets resultat

BALLANCE PR. 31.12.2001.
2000
t.kr.
AKTIVER
Inventar

0

0

Anlægsaktiver

0

0

Varebeholdning
Tilgodehavende afd. 9
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavende moms
Likvide beholdninger

5.824
0
0
0
0
57.588

4
0,5
1,7
0
0
44

Omsætningsaktiver i alt

63.412

50

Aktiver i alt

63.412

50

Kapitalkonto
Saldo pr. 01.01.2000
Årets resultat

44.847
11.448

40
4

Egenkapital

56.295

44

Skyldige omkostninger
Moms gæld

3.000
4.117

4
2

Kortfristet gæld i alt

7.117

6

63.412

50

PASSIVER

Passiver i alt

BALLANCE AD EDB UDSKRIFT, VEDLAGT SOM SPECIFIKATION

BALANCE

GALGEBAKKENS PUB

12. apr 2002 12:30

Dato : 010101 - 311201

Side

Bevægelse
Kontonavn

Kontonr.

Kredit

Debet

Saldo
Debet

Kredit

OMSÆTNING

VARESALG
10 YL OG VAND

68.733,40

68.733,40

20 VIN OG SPIRITUS

15.5.96,00

15.5.96,00

3.500,00

30 CIGARETTER

o,oo

40 SNACKS M.M.

3.500,00
0,00

50 FREDAGSMIDDAGE M.M.

45 . .980,00

45 . .980,00

55 ONSDAGSMIDDAGE

27.2.96,00

27.2.96,00

4 . .9.95,20

4 • .9.95,20

60 DIVERSE SALG
.90 KASSEDIFFERENCE 2001

756,25

756,25

*

OMSÆTNING VARESALG

166.856,85

166.856,85

*

OMSÆTNING IALT

166.856,85

166.856,85

VARIABLE OMKOSTNINGER

VAREFORBRUG
100 DIVERSE VAREKYB
105 YL OG VAND
106 KASSER/FLASKER
110 CIGARETTER

7.738,36

7.738,36

45.316,.90

45.316,90

0,00

o,oo

3 • .927,28

3.927,28

115 VIN/ SPIRITUS

16.161,20

16.161,20

120 MADVARER (FREDAGSMIDDAG)

46 . .906,97

46.906,.97

o,oo

0,00

125 MADVARER (ONSDAGSMIDDAG)

21.383,60

21.383,60

1.94 LAGER 31/12/00 TILB.FYRT

3.211,60

121 ANDET VAREFORBRUG

1.95 LAGER 31/12/2001

*

VAREKlrB IALT

*

DÆKNINGSBIDRAG

3.211,60
4.7.97,00

13.9.848,.91

4.7.97,00
139.848,.91

27.007,94

( 1 )

27.007,94

FESTER M.V.
200 MUSIKERE M.M.
210 DIV. UDG. FRIVILLIG HJÆLP
215 BARTENDERFORBRUG

*

FESTER M.V. IALT.

*

DÆKNINGSBIDRAG

400,00

400,00

0,00

0,00

6.043,45

6.043,45

6.443,45

6.443,45

20.564,49

( 2 )

20.564,49

KAPASITETSOMKOSTNINGER

LOKALEOMKOSTNINGER
250 VASK OG RENGYRING

0,00

255 VEDLIGEHOLDELSE

0,00

0,00

992,.98

.992, .98

265 DEKORATION

0,00

0,00

275 INVENTAR TIL KYKKEN

0,00

0,00

277 KYB AF T-SHIRT

o,oo

0,00

260 SERVICE M.M.

285 KYB AF CD/BÅND
2.90 FORSIKRING BEBOERHUS

*

LOKALEOMK. IALT

0,00

0,00

0,00

1.006,00

1.006,00

1. .9.98, .98

1..998,.98

1

BALANCE

"GALGEBAKKENS PUB

12. apr 2002 12:30

Dato : 010101 - 311201

Side
Bevægelse

Kontonavn

Kontonr.

Saldo

Kredit

Debet

Debet

Kredit

KONTOROMKOSTNINGER
300 KONTORARTIKLER

15,00

15,00
3,89

310 YREDIFFERENCER

3,89

315 F.U. Mil>ER

917,80

917,80

320 ANDRE NYDER

554,50

554,50

330 KYRSELSUDGIFTER
345 PORTO OG GEBYRER
* KONTOROMKOSTNINGER IALT

o,oo

0,00

276,50

276,50

1.759,91

1,759,91

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

HONORARER
610 REGNSKABS OMKOSTNINGER
* HONORARER IALT

11.805,60

* OVERSKUD FYR RENTER

ll. 805, 60

RENTEINDTÆGTER
700 RENTEINDTÆGTER (BANK)

92,63

92, 63

* RENTEINDTÆGTER IALT

92,63

92,63

RENTEUDGIFTER
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

450,00

450,00

999 OVERSKUD/ UNDERSKUD

ll.448,23

ll.448,23

*OVERSKUD/ UNDERSKUD

o,oo

0,00

750 RENTEUDGIFTER (BANK)

*

RENTEUDGIFTER IALT

* RESULTAT FYR EKSTR.ORD.P,

EKSTRAORDINÆRER POSTER
800 UDDELING DEC,1999

* EKSTRA.ORD. POSTER IALT

OVERSKUD/ UNDERSKUD

2

BALANCE

GALGEBAKKENS PUB

12, apr 2002 12:30

Dato : 010101 - 311201

Side
Bevægelse

Kontonavn

Kontonr.

Saldo

Kredit

Debet

Debet

Kredit

*******AKTIVER*******

VARELAGER
l,585,40

4.797,00

300,40

1.027,20

l.885,80

5,824,20

1200 DEBITORER

o,oo

0,00

1205 FORUDBETALTE OMK.

0,00

1150 VARELAGER
1155 EMBALLAGE BEHOLDNING

*

VARELAGER ULTIMO

TILGODEHAVENDER

1215 ANDRE TILGODEHAVENDER

' *

0,00
522,00

1210 TILGODEH. V.A. / AFD. 9
TILGODEHAVENDER IALT

0,00

1,786,33

0,00

2,308,33

o,oo

LIKVIDE BEHOLDNINGER
1400 FAST KASSEBEHOLDNING
1405 UNIBANK 2410 3483835425

0,00

4.500,00

13.395,01

53.088,04
56,25

1410 LYBENDE KASSEB. (MIDDAGE)
1415 LYBENDE KASSEB. (DRIKKEV)

* LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT

*

*****

AKTIVER I.ALT*****

0,00

o,oo

0,00

13.338,76

57.588,04

12.916,23

63.412,24

*******PASSIVER*******

EGENKAPITAL
0,00

1500 EGENKAPITAL
1599 TAB/ GEVINST 2001

* EGENKAPITAL IALT

44.847,01
11.448,23

11. 448, 23

ll.448,23

56.295,24

KORTFRISTET GÆLD
0,00

1700 KREDITORER
1710 DIV. KREDITORER

*

KORTFRISTET GÆLD IALT

0,00

580,00

3.000,00

580,00

3.000,00

SKYLDIG MOMS
1800 UDG.

AFG.

1805 INDG. AFG.

SALGSMOMS )

0,00

0,00

KYBSMOMS )

0,00

0,00

1845 AFREGNING MED TOLDVÆSENET

* SKYLDIG MOMS IALT

*

**** PASSIVER IALT ****

2.048,00

4.117,00

2.048,00

4.117,00

12.916,23

63.412,24

3
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Til pkt.9.b, Valg til beboernævnet:
Fra det nuværende nævn genopstiller.·
Knud Rudolf Hansen - - - - - .
Jytte Jørgensen
Claus Thing Mortensen/Mumme
Birthe-V. Nielsen
Jens Ellesøe Olsen
Jon Sandreid
Annette Schrøder
Biba Schwoon

Til nyvalg opstiller.·
Tore Ryber:9. ___

i

•

.7.~.K...~~

Til pkt.9.c, Valg af suppleant

til beboernævnet:

Som suppleanter genopstiller
--t!iJe Aei ek
Lisbeth Rosenberg

Til nyvalg som suppleanter opstiller:
Margit Iversen
Ole Larsen

OH til RBM 24.04.02
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samspil mellem beboerdemokrati, afdelingsledelse
del.l
centrale administration; ha.r
-rigtigt nok været sat alvorligt
Per Larsen genopstiller den mere åben for en dialog.", på prøve i år 2001, me_n h.rr
· samtidig vist,· å.t konfllki:lø~'..
15. maj på VAs generalfor- udtaler han.
samling som formand uden
Som medlem af beboernæv- ning skal tilpasses de enkelte
modkandidat. Der er ikke net på Galgebaklcen kan jeg afdelingers behov. Den udfornogen rigtig go' grund til at · ikke genkende beskrivelsen. dring må både formand,
stille op imod en velfungeren- Her har det handlet om en bestyrelse og administr;ition
de, meget vidende og entusi- ledelseskonflikt mellem det arbejde videre med i det komastisk formand, der gerne vil decentrale og centrale niveau, mende år - kombineret med
genvælges. Hans beskrivelse som desværre ikke lod sig løse de store krav, det stiller, både
af arbejdet i bestyrelsen som positivt til trods for ihærdige at skulle og ville reparere og
'et godt fælles arbejde, hvor forsøg. Men på Galgebakken forny i det stormvejr, der
formanden bare er en slags er det hele ikke ramlet sam- landspolitisk har ramt det
repræsentant for den kollekti- men, heller ikke den decen- almene byggeri år 2002.
ve indsats' er lovlig beskeden trale driftsstruktur.
Biba Schwoon
set i forhold til formandens
VAs tradition for et levende,
(medlem af VAs bestyrelse)
rolle, men kan ellers godt men af og til konfliktfyldt
genkendes af undertegnede,
der har været med i bestyBliv
relsen et år.
Men formanden har en kæpeller
hest, som han rider hårdt!
Den decentrale driftsstruktur
"er gået i selvsving ude i afdeProfessionelle uddannelser med meget gode jobmuligheder.
lingerne, hvor beboerdemoUndervisning gives af læger og terapeuter.
kratiet og afdelingsledere gav
Uddannelserne er dagpengeberettigede.
tingene lov til at udvikle sig,
Nye hold fra august 2002.
så den centrale administration mistede overblildcet, og
Rekvirer brochure på tlf. 75 91 57 58
da det hele ramlede sammen,
eller på www.sfim.dk
havde vores administration
Skolen for Idrætsmassage
ingen resurser til at følge op
Aalborg - Fredericia - København
på de projekter der var i gang.
Danmarks
eneste
OLM-godkendte skoler. Anerkendt af
Det har specielt været i Askeundervisningsministeriet som skolebaseret undervisning under det
rød, men også på Galgebaktoårige FUU forløb.
ken - hvor man dog har været

VA-formand på valg

Massør
Idrætsskadeterapeut
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Regnskabs-beboermøde
onsdag den 24. april 2002, kl. 1930 i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsordenen, dagsordenen og tidsrammer for mødet
5) Godkendelse af referater: • Beboermøde om legepladser 1. september 2001.
• Budgetbeboermøde 19. september 2001 (se begge i GB Posten 264, november 2001).
• Beboennøde om nyt beboerhus, 27. februar 2002 (se side 2 i materialet)

6) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning
b) Godkendelse af beboerhusets regnskab

c) Valg til forretningsudvalget
7) Godkendelse af nævnets beretning (side 5-8)

8) Godkendelse af årsregnskab 2001 (side 9-22)
a) Fremlæggelse og diskussion afregnskab 2001
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene
c) Afstemning om regnskab 2001.

(
\

9) Valg af medlemmer til beboernævnet (side 23)
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand
b) Valg til beboernævnet
c) Valg af suppleanter til beboernævnet
10) Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag til beboermødet
11) VAs kommende generalforsamling 15. maj 2002
12) Valg af intern revisor
13) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe (side 24)
14) Evt.

OH til RBM 24.04.02

Tidsplan:
Dagsorden Punkt Varighed minutter

1,2,3,4,5

30
30

6
7
8
9
11

45
20
10

12,13,14

15

15

Fra KJ.

Til Kl.

19.30
20.00
20.30
20.45
21.30
21.50
22.00

20.00
20.30
20.45
21.30
21.50
22.00
22.15

Rygerne må sive ud og ta· sig en smøg når trangen melder sig.

eH. Qs/v{ 2-f-l. tr. 02

~

PS.: Om reglerne (or beslu~g om urafsteittning.
Efter opfordring på beboennødet har dirigenterne og referenten gennemgået reglerne for
beboermødets beslutning_om urafstemning:
Reglerne er fastlagt i V As vedtægter: Ifølge disse træffes beboermødets beslutninger v~ flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede og beboennødet kan beslutte, at den endelige afgørelse·
skaltræffes ved urafsteinning (§18, stk.3).
I to situationer er et mindretal på 1/4 dog tilstrækkeligt til at beslutte urafstemning: Ved
godkendelse af afdelingens driftsbudget (§ 16, stk.3), eller hvis et arbejde medfører en
huslejestigning på mere end 15% .(§21, stk.4).
Da beslutningen vedrørende de økonomiske rammer for beboerhusprojektet ikke falder ind under
nogle af disse to tilfælde, er der ikke grundlag for at gøre brug af den særlige mindretalsregel ved
afstemningen om hvorvidt beslutningen skulle til urafstemning.
Nedenfor er de pågældende steder i V As vedtægter optrykt. Vedtægterne i deres helhed kan fås ved
henvendelse på nævnskontoret.

Med venlig hilsen:
Dirigenterne og referenten.

§. 16.
Stk. 3.

Frern~ætte~ niJrJc::tsf 1/4 af beboermødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal god_kendelse af afdelingens driftsbudget
ske ve~ urafstemning blandt afdeling_ens boligtagere efter regler. . ne i § 1-8, stk. 3.
·

§ 18.: .

_
.
.
Stk. 3. Bebdermø~ets-beslutnfngertræff~s på_grundlag ~f afmindeligt _
·st-erhm_eflertal bla:_ndt de tilstedeværende stemmeberettigede. ·
B~bberrnøde~ kan beshitte; at deri etidel_ig~ afgørelse .af emner, der ~r-til.behandling på'beboermødet, ska1 træffes ved efter- ·
følgend~-uråfstemning blandt afdelingens boligtagere; hvor·hver
husstand _ligeledes har .2 stemmer uanset størrelse. .· ·
~år et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny
urafstemning om sam.me forslag først firide-st~d eftehafhoteelse
af et nyt beboermøde:
§ 21.

Stk. 4..

Medf~rer et arbejde eller en ~ktivitet en lejeforhøjelse, der
.
overstiger 15 pct. af den gæløende årsleje, skal godkendelse
. ske v~d urafstemning blandt afdelingens boligtagere, hvis
mindst 1/4 af beboermødets stemn:ieberettigede deltagere
fremsætter .krav herom.

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken, 24. april 2002.
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Til pkt .6.c, Valg til beboerhusets forretningsudvalg:
Til beboerhusets forretningsudvalg (gen)opstil/er:
Knud Rudolf Hansen
Preben Iversen
Diana Rind
Jan Olsen
Brite Rindom
Maj-brit Larsen
Birgit Korfitsen (suppleant)
Ole Larsen (suppleant)

Til pkt .12, Valg af intern revisor:
Leif Nielsen genopstiller.

Til pkt .13, Valg til brugergruppen:
Poul Evald Hansen genopstiller som repræsentant
Birthe Y. Nielsen genopstiller som suppleant

OH til RBM 24.04.02

ARBEJDSGRUNDLAG FOR NÆVNSARBEJDET I 2002-03:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Positiv afslutning af tag- og varmesagernes mangler: utætte ateliervinduer,
radiatorophæng og varmepumpe-stabilitet
Forslag fremsættes til bearbejdelse af indeklimaforholdene i Galgebakkens
huse inden for mulige økonomiske rammer
Placering af renoveringsprojekter på langtidsbudgettet i den nødvendige
prioritering
Gennemførelse af antenne- og netværksprojektet med tilhørende opførelse af
telefoncentral-bygning
Planlægning og opførelse af nyt beboerhus
Ansøgning om penge fra fonde til - om muligt - økologiske forsøgselementer i
det nye beboerhus, fornyelse af torv og pladser og et farvesætnings- og
maleprojekt for eternitfacaderne m.m.
Fortsættelse af arbejdet med at forskønne og vedligeholde Galgebakken til et
højt niveau, herunder afholdelse af årlig oprydnings- og forskønnelsdag for
hele Galgebakken
Projekt over flere år til forskønnelse specielt af stræderne, herunder
afholdelse af strædekonkurrence
Agenda 21-arbejde iflg. Galgebakkens agendaplan i samarbejde med den
grønne miljømedarbejder, bl.a. renovation, kompostering, renovering af
vaskeri i 2003 m.m. samt forberedelse af en mulig fremtidig ansættelse af den
grønne miljømedarbejder
Det videre arbejde med udmøntning af husreglementet:
- registrering af boligerne
- overgangsordninger
- vejledninger for godk~ndte ændringer
- plan for de grønne områder (plejeplaner og fremtidsplaner)
- forbedring af dem udendørs belysning
- diverse miljørigtig og farveægte maling til eternit og udendørs træ
Mere kunst på Galgebakkens udeområder
Galgebakken som en del af den landsdækkende boligpolitik, som den
varetages af VA og BL i debat med den siddende regering, herunder især
boligøkonomi og (modstand mod) planerne om salg af alment boligbyggeri
Den daglige nævns"forretning" i samarbejde med Driften og VA- med et altid
vågent øje for forbedringer.

OH til RBM 24.04.02

Ti I pkt. 9. b, Valg ti I beboernævnet:
Fra det nuværende nævn genopstiller:
Knud Rudolf Hansen
Jytte Jørgensen
Claus Thing Mortensen/ Mumme
Birthe Y. Nielsen
Jens Ellesøe Olsen
Jon Sandreid
Annette Schrøder
Biba Schwoon

Til nyvalg opstiller:
Tore Ryberg

Til pkt. 9 .c, Valg af suppleanter til beboernævnet:
Som suppleanter genopstiller
Lise Reich
Lisbeth Rosenberg

Til nyvalg som suppleanter opstiller:
Margit Iversen
Ole Larsen

OH til RBM 24.04.02

Regnskab for Tante Grøn 2001
Udgifter
Indtægter Grøn Jobpulje
Difference

247.594,175.000,72.594,- kr. til løn, kontor og aktiviteter.

Miljømedarbejderen har i 2001 udført følgende:
Ressourcer
•
•
•
•

Vand sparekampagne.
Miljørigtige hårde hvidevarer.
Komfurbrugsanvisning.
Grønne regnskaber.

Miljø- og Agendaplan
•
•

Nyudgave.
Konkurrence på majfest.

Affald
•
•

•
•
•

Beboerpjece "Affald-sådan".
Opslag.
Tømningsproblemer.
PVC og pap.
Forsøg med 14-dagestømning. *

Kompost
•
•

Kampagne.
Beboerhenvendelser.

Vaskeri
•
•

Svanemærket vaskepulver.*
Nyt vaskeri i 2003.

Driften/Kemi
(

•
•
•
•
•
•
•

Isbekæmpelse.
Benzin- og dieseltromler.*
Beboermøde om skimmelsvampe.
Arbejdsmiljøudstyr.
Sikkerhed vedr. kemikalier.
Underlag på legepladser.
Generelt.

Information
•
•

Artikler om ovenstående.
Øvrige artikler.

* Indtægter dvs. besparelse er flg.
2001: Svanemærket vaskepulver
2001: Benzin- og dieseltromler
Indtægter jvf. besparelser
Forventet besparelser
2003: Forsøg med 14-dagestømning

3.000,- kr.
3.050,- kr.
6.050,- kr.

28.500,- kr.

Meddelelser fra udlånet
Espalierlister.Der er blevet lavet et sæt værktøj,
samt en instruktion i hvordan man
nedtager espalierlister.

Der klages mindre over larm
fra beboerhusene
For et par år siden blev det besluttet
at forhøje depositum ved lån af be. boerhusene. Det skete, fordi m~n
ville gøre noget ved et stigende antal
fester, hvor der blev spillet høj musilc for åbn(;} døre og vinduer, og man
ville begrænse det at festdeltagerne
står udenfor og hygger sig højlydt.
Man ville beskytte de omkring liggende beboere mod generne fra beboerhusene. Det har vist sig at være
en god ide. Der har ikke været man-

ge klager siden. En enkelt har det
medført fortabt depositum. Da depo- .
situm jo er stort; sker dette kun, hvis
der er flere klager, og mindst en er
skriftlig. .

Der klages ikke over vold i
beboerhusene
Hvad angår vold og lignende ubehageligheder, er det noget der kun i()
yderst sjældent forekommer. Sker · · ·
det, er det noget vi følger op på, hvis
det ellers kan lade sig gøre. I de
mange år jeg har været udlåner på ·
Galgebakken, har der været meget få
episoder. Vi håber. dette vil fortsætte
på bedste viis.
Venligst Henrik i Udlånet

.

.

Kort _om reg~skabs-beboermødet den 24. april.
Til september kommer et 'rigtigt' referat. Her bringes en kort orientering

fra mødet:
Regnskabet for år 2001 blev fremlagt af Ole Clausen fra VA og Jens
EUesøe Olsen (beboeraktivitetsmidlerne) fra nævnet. Efter en kortere
debat om skimmelsvampe-renoveringen i Over 1:,lev regnskab~t godkendt
af beboermødet.
Preben Iversen berettede om beboerhusets mange aktiviteter i det
forløbne år og beretningen blev godkendt. Biba Schwoon fremlagde
nævnets skriftlige beretning, som beboertnødet ligeledes godkendte.
'

'

Valg til nævn, beboerhusets forretningsudvalg, brugergruppen og intern
revisor blev foretaget. Resultatet ses af listen på den næste side ( bl.a. har
. nævnet fået en del nye medlemmer og en ny kasserer).
Der var ingen indkomne forslag til dagsorden.

· Med venlig hilsen:
Sten Hansen. nævnssekretær

•
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Referat fra

Regnskabsbeboermødet 24. april 2002
Til mødet blev uddelt 54 stemmesedler, hvilket svarer til qt ca. 4% af
samtlige husstande var r_epræsenteret.
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1) Dirigenter: Anita Sørensen og Birthe Y. Nielsen (meddirigent).
2) referent: Sten Hansen (nævnssekretær)
3) Stemmeudvalg: Jens Ellesøe Olsen og Preben Iversen.
4) Forretningsorden og dagsorden: Den vanlige forretningsorden. og
dagsordenen blev godkendt.
5) Referater:• Beboermøde om legepladser 1/9. 01: Godkendt.• Budgetbeboermøde 19/9 01: Godkendt.• Beboermøde om nyt beboerhus, 27/2.02:
Godkendt.

6) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Forretningsudvalgets beretning:
- Preben Iversen berettede: Beboerhuset har gennem året kørt med et ganske
·•:,...,·· højt aktivitetsniveau. Især har onsdags-spisehusene, hvor man kan komme
og spise for en tyver, været godt besøgt. Til fredags-spisehusene har besøgstallene været mere vekslende. Beboerhuset har også afholdt. alle de traditionelle arrangementer, 1. januar, fastelavns-fest, majfest, m.fl. Der ud
over har der været holdt arrangementer, hvor beboere, stræder og grupper
har taget initiativet, som f.eks. Brians irske aften eller Claeses lysbilledeaften fra Sydamerika. Forretningsudvalget meget gerne have endnu flere af
sådanne 'vi gør det selv arrangementer', og Preben benyttede lejligheden til
at opfordre til dette.

M~2-r-2- 1~ .
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De mange aktiviteter gør, at beboerhusmedarbejderen er ID'""'~t hængt op ..
Det er ikke hver gang, at det lykkes for Henrik at finde nok fr~ .•llige kokke
til spisehusene, og det hænder at de frivillige arrangører glemmer oprydningsfasen. I sådanne situationer må Henrik tage over, hvilket har medført en
overskridelse af vikarbudgettet.
Forretningsudvalget punkter for det næste år:
- Aflastning af Henrik ved omfordeling af opgaverne.
- Nye brugere, friske kræfter og nye ideer i beboerhuset og i forretningsudvalget.
- Forbedre spisep.usene, især ved en bedre adskillelse af børns og voksnes
behov.·
·
·
·
- Flere farverige arrangementer og oplevelser og ikke kun spisning.

Beretningen blev godkendt.

_,

b) Beboerhusets regnskab:
(Regnskabet havde været fremlagt på kontoret til afhentning)
Knud Hansen kommenterede regnskabet: Der er et pænt overskud på 11.448
kr., hvilket er lidt mere end forventet i fht. sidste år, hvor overskuddet var på. _
ca. 4.000 kr. Overskuddet stammer fra salg af mad, øl og vin. Onsdagsspisehusene gir et større overskud end fredags-spisehusene, selv om prisen
om onsdagene er lavere. Revisoren finder overskuddets størrelse fornuftigt
set i fut. omsætningen. Lidt statistik: Der har været 2700 mennesker til spisning, og der har været afholdt 47 spisehuse, hvilket gir et gennemsnit på 57
personer pr. spisehus.
Regnskabet blev godkendt.
c) Valg til forretningsudvalget:
Følgende stillede op: Dorte Brink, Knud RudolfHansen, Preben Iversen,
Diana Rind,
Olsen, Brita Rindom, Maj-Brit Larsen, Birgit Korfitsen
(suppleant), Ole Larsen (suppleant).
Alle blev valgt

Jan

7) Nævnets beretning:
(Nævnets beretning var optrykt i det husstands-omdelte materiale.)
Biba Schwoon uddybede, bl.a.: Galgebakkens afdelingsleder Ole Binderup
har måttet fratræde sin stilling, hvilket nævnet finder meget beklageligt.
Perioden uden afdelingsleder har medført, at en række opgaver, bl.a. legepladsprojektet, er blevet forsinket trods hjælp fra VAs administration. Men
heldigvis starter Kaj Agnershøj som afdelingsleder fra den 1. juni. Mumme
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fra nævnet supp1.,-c• · de med en kort redegørelse for netværksprojektets genvordigheder, som dog nu ser ud til at være overvundet. Mumme vil sørge for
yderligere orientering i GB Posten om tidsplaner mv., så snart det foreligger
fra rådgiverne.
Stig Larsen spurgte til opgaven med at anskaffe mere miljørigtige køle- og
fryseskabe. Er det overhovedet blevet undersøgt? Biba· svarede, at miljømedarbejderen er i fuld gang med undersøgelsen. Problemet er, at anskaffelse af
· skabe i 60 cm. bredde forudsætter ombygninger af køkkenerne, og det er
svært at finde velegnede skabe på 55 cm.
·
Age Nissen spurgte, hvornår det bliver lovliggjort at parkere små trailere
på parkeringspladserne. Biba svarede, at dette var en af de opgaver, ~om lå
stille, fordi der manglede en afdelingsleder til at tage kontakt med politiet.
Lars Messell oplyste, at der under agendagruppens bil-tælling var optalt 12
.....- trailere på parkeringspladseri:te.
Herefter blev nævnets beretnihg godkendt.

8) Godkendelse af årsregnskab 2001.
a) Fremlæggelse af regnskab 2001:
(Regnskabet var husstandsomdelt og det mere udførlige materiale lå til
afhentning på kontoret.)
Ole Clausen fra VA kommenterederegnskabet, bl.a.: Samlet resulterer GBs
regnskab i et lille overskud på 282.000 kr. Beløbet foreslås anvendt til yderligere afskrivninger og henlæggelser. De væsentligste afvigelser i fht. budgettet er på låneydelser, ejendomsskatter og udgifter til vand. I løbet af regnskabsåret har der været en uforudset udgift på 440.000 kr. til udbedring af
skimmelsvamp-problemerne i Over 97 10 og sagen er endnu uafsluttet. På
ko1;1.to 116 (planlagt vedligeholdelse) har der været en række afvigelser, men
dette påvirker ikke direkte regnskabet, da GB har nok henlagte midler. Alle
gamle byggesager er nu bragt på plads mht. finansieringen.
"'"" b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme (konto 119)
Jens Ellesøe Olsenfremlagde regnskabet for konto 119: Midlerne er brugt til, bl.a.: Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, gebyr til huslejeopkrævning, løn til nævnssekretær og til medarbejder og vikarer i udlånet og
i beboerhuset. Endvidere afholdes udgifterne til strædepenge, nævnets rådighedsbeløb, beboermøder, beboerfester, beboerblad m.m. af konto 119. Der er
et merforbrug på 67.000 kr. i fht. budgettallet på 1.06 mill. kr. Merforbruget
skyldes ekstra lønudgifter til nævnssekretæren til oprydning i nævnsarkivet
og til behandling af spøgeskemaer om indeklima, og ikke uforudsete udgifter
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til vik~hjælp i udlånet, idetvikarhjælp blev overset under bv/··~~tlægningen.

Følgende nævns· :I.lemmer genopstillede: Jytte Jørgensen, Claus Mortensen
(Mumme'), Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette
Schrøder og Biba Schwoon. Endvidere opstillede Tore Ryberg og Jytte
Overgaard.
Alle de opstillede blev valgt.
c) Valg af suppleanter
Som suppleanter opstillede: Knud Hansen, Margit Iversen, Ole Larsen og
Lisbet Rosenberg.
Alle de opstillede blev valgt.

Der er truffet aftale om en bedre styring fremover af vikarforb, 1.1get i fht.
budgetlægningen.
Jens redegjorde endvidere for miljømedarbejderens hidtidige aktiviteter
(under konto 118 for særlige aktiviteter): Efter fradrag af støtten fra Den
Grønne Jobpulje har den faktiske udgift til løn, kontor og aktiviteter været på
72.594 kr. Besparelserne ved miljømedarbejderens arbejde kan ikke påvises
her og nu og krone for krone, idet båqe besparelserne og miljøforbedringen·
skal vurderes på et længere sigt.
Der kom ingen spørgsmål til regnskabet for konto 119 eller til redegørelsen
for miljømedarpejderens aktiviteter.
c) Spørgsmål til regnskabet og afstemning:
Jytte Overgård: Jytte oplyste, at hun igen blevet nødt til at flytte i camping- . .
vogn, fordi hun har fået konstateret astma og fordi de nyeste prøver viser, at i hvert fald hendes og naboens bolig stadig er fyldt med svamp. Allerede den
første prøve, at tallene var alt for høje til, at man kunne bo der, og rapporten
anbefalede at gulvene blev hevet op. Jytte undrede sig derfor over, hvad de
store udgifter på 4-500.000 til skimmel-svampsagen i Over er blevet brugt
til. Hvis pengene blot er blevet brugt til utilstrækkelige afhjælpning og til
gentagne prøver, så er de blevet dårligt brugt. Jytte udtrykte i øvrigt utilfredshed med informationen til beboerne i Over 9 og 10. Torben Jørgensen
(VAs driftschef) svarede, at de 440.000 kr. er blevet brugt til fysiske aktiviteter og prøver i alle boligerne og ikke kun i en enkelt bolig. Hvad VA har
foretaget sig er sket efter rådgivning fra sagkyndige firmaer. At de nyeste
prøver har vist, at problemerne endnu ikke er blevet løst i en del af boligerne, er meget beklageligt. VA vil gøre alt, hvad d.er er muligt, for at beboerne ikke lider overlast. På spørgsmål fra Aage Nissen svarede Torben
Jørgensen, at VAs forsikring kun dækker svampeskader på bygninger, men
ikke helbredsskader for beboerne som følge af skimmelsvamp.
Der var ifclæ yderligere spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

··-

10) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag til beboermødet.

L..

11) VAs kommende generalforsamling 15. maj 2002
Biba Schwoon orienterede kort om emnerne for den kommende generalforsamling, bl.a. at Askerød vil undersøge mulighederne for at skifte administrationsselskab pga. utilfredshed med ikke gennemførte projekter og dårlig
kommunikation.
Biba opfordrede i øvrigt GBs beboerne til at møde frem på
generalforsamlingen.
12) Valg afintern revisor
LeifNielsen blev genvalgt til intern revisor.
13) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe
Poul Evald Hansen blev genvalgt som repræsentant og Birthe Y. Nielsen blev
genvalgt som suppleant.
·
14)Evt.
Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt.

._..

Med-dirigent:
Birthe Y. Nielsen

9) Valg af medlemmer til beboernævnet
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand
Det blev besluttet, at nævnet skal bestå af9 medlemmer, og at nævnet
vælger formanden.
b) Valg til beboernævnet

'3,.2,

•

Referent:
StenHansen

Pga. ferie bringes referatet med forbehold for dirigenten, Anita Sørensens
godkendelse
23. august 2002
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BEBOERNÆVNET,
Galgebakken

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

BEBOER- OG DEBATMØDE
onsdag den 19. juni 2002
OBS: KL. 20. 00 (pga. spisehus)
i beboerhuset
Materiale til mødet:
Den samlede langtidsplan for vedligeholdelse er optrykt som en pjece, der kan afhentes på
nævnskontoret (Øster 1-2), på ejendomskontoret (Øster 1-6) og i udlånet (Torv 2-14)
Et notat om badeværelsesrenovering fra V As direktør, Jan Weichardt er optrykt på bagsiden
af denne seddel.
På mødet vil blive fremlagt yderligere eksempelmateriale.
Endvidere henvises til GB Posten juni 2002.

Dagsorden:
Beboermøde-orienteringspunkt:
Præsentation af (mulige) kommende lejere i Galgebakkens cykelforretnings- og værkstedslokaler

DEBATMØDET:
1) Spørgsmål og svar om årets varmeregninger
Repræsentanter for V A-huset besvarer spørgsmål
2) Drøftelse af Galgebakkens langtidsplan
a) Hvordan fungerer langtidsplanen?
Hvilke krav stiller lovgivningen, kommunen og V As bestyrelse til langtidsplan og henlæggelsesniveau?
b) Hvordan skal vi håndtere store, nødvendige opgaver?
Diskussionseksempel: badeværelsesrenovering

c) Hvordan skal vi håndtere opgaver, som mange ønsker udført, men som ikke er strengt
nødvendige?
Diskussionseksempel: Maling af eternitfacader

d) Spørgsmål til andre opgaver placeret - eller ikke placeret - på
langtidsplanen
(Materialet og dagsordenen er husstandsomdelt onsdag den 12. juni 2002)

beboerhus

Nyt

0

0

I
tf

Det blev efter behandling på såvel af- i lavere tilskud fra staten. Denne
delingens beboermøde som forenin- omlægning gøre det dog noget vangens generalforsamling i 2001 godskeligere at udpege de lån der skal
kendt at sælge Galgebakkens institu- omlægges i forbindelse med salget.
tionsbygninger til Albertslund KomDer er dog ingen tvivl om at afmune.
aelingen vil fa en besparelse i udgifSkødet er nu underskrevet med
terne der giver mulighed for at man
overtagelsesdato pr. 1. oktober 2001. kan optage et lån på kr. 2.000.000 til
. Be-tingelserne herfor er godkendt af betaling af et nyt beboerhus.
Finansstyrelsen. For at hele handlen ·
Som vi oplyste i forbindelse med
kan afsluttes skal der derfor nu ske en behandlingen heraf på beboermødet
tilbagebetaling af lån svarende til den har afdelingen naturligvis mulighed
pris som kommunen giver for bygfor at beslutte at man vil bruge mere
ningerne. ·
end kr. 2.000.000 til opførelse af et
For at vide hvordan økonomien
nyt beboerhus. Såfremt man låner
vil være for afdelingen efter et salg
yderligere kan vi oplyse, at der vil
skal vi have godkendt hvilke lån - og koste kr. 90.000 om året at låne kr.
dermed hvilket tilskud- derforsvin- 1.000.000, svarende til kr. 1,49 pr. m2
der fra afdelingen i forbindelse her- om året i lejeforhøjelse.
med.
Indtil den 1. oktober 2003 råder
Afdelingen har imidlertid fået
afdelingen stadig over beboerlokalerudpeget nogle af sine lån til "tvangs- ne i bygningerne - det er derfor først
konvertering", hvilket betyder at man fra denne dato at det nye beboerlounder alle omstændigheder vil få en kale skal være færdig.
lavere udgift, som _dog i de første
Jan Weichardt, VA
mange år vil blive modregnet fuldt ud

•
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GALGEBAKKEN
Oversigt over de samlede varmeudgifter for årene 1997 til 2001

Samlet forbrug
Samlede udgifter

MWh
kr

1997
15.411

1998
13.290

1999
10,434

2000
9.379

2001
10.978

7.722.882 6.614.692 5.183.758 4.730.044 6.254.969

Gennemsnitlig udgift

kr/MWh

501,13

497,72

496,81

504,32

569,77

Stigning/fald i forbrug
i forhold til året før
Stigning/fald i kr
i forhold til året før

%

-

-13,76

-21,48

-10,11

17,04

%

-

-14,34

-21,63

-8,75

32,23

Samlet udgiftsstigning fra 1999 til 2001 udgør i kr. 1.071.211 svarende til 20,66%
Aconto varmebetaling blev pr. 1.januar 1999 nedsat med 34,47% - Og er ikke siden blevet reguleret

GALGEBAKKEN - Varmeforbrug 2001

A2

Boligtype
Varmeudgift for alle AS
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. AS
Højeste
laveste

AS
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

128,3 m2
1.465.170
100,76
12.928
23.674,19
6.742,66

Boligtype
Varmeudgift for alle A2
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. A2
Højeste
laveste

kr.
kr/m2
kr
kr
kr

35,3m2
126.764
119,7
4.226
6.900,35
2.050,94

Boligtype
Varmeudgift for alle A4
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. A4
Højeste
laveste

A4
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

103,6m2
286.628
91,28
9.457
15.812,86
7.174,39

Boligtype
Varmeudgift for alle A1
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. A1
Højeste
laveste

A1
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

24,7m2
104.766
108,76
2.686
9.046,45
358,59??

Boligtype
Varmeudgift for alle A3
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. A3
Højeste
laveste

A3
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

93m2
205.587
87,83
8.169
13.200,55
2.638,27

~

GALGEBAKKEN - Varmeforbrug 2001
Boligtype
Varmeudaift for alle 85
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. B5
Høieste
laveste

B5
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

130 m2
1.572.756
84,69
11.009
16.455,00
5.935,53

Boligtype
Varmeudgift for alle 84
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. 84
Højeste
laveste

B4
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

104m2
36.764
66,44
6.910
12.644,90
7.875,41

Boligtype
Varmeudgift for alle B1
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. B1
Højeste
laveste

B1
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

26m2
16.292
78,33
2.037
4.494,40
787,68

GALGEBAKKEN - Varmeforbrug 2001
Boligtype
Varmeudgift for alle C4
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. C4
Højeste
laveste

Boligtype
Varmeudgift for alle C3
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. C3
Højeste
laveste

Boligtype
Varmeudgift for alle C2
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. C2
Højeste
laveste

C4

87 m2

kr.
kr/m2
kr
kr
kr

1.023.173
82,24
7.155
12.524,66
3.714,04

C3

72,7 m2

kr.
kr/m2
kr
kr
kr

125.842
86,55
6.292
8.362,44
4.370,26

C2

58,5 m2

kr.
kr/m2
kr
kr
kr

751.363
95,85
5.607
13.620,36
3.093,53

GALGEBAKKEN - Varmeforbrug 2001
Boligtype
Varmeudgift for alle D1
Gennemsnit pr. m2
Gennemsnit pr. D1
Høieste
laveste

D1
kr.
kr/m2
kr
kr
kr

10,8 m2
286.214
328,04
3.362
12.098,51 Ups! Driftskontor
1.103,78 Nævnskontor

Genoptryk 12. juni 2002
Til uddeling til blandt interesserede beboere
Til brug for debatbeboermødet om langtidsplanen,
Onsdag den 19. juni kl. 20. 00

Galgebakkens
langtidsplan
for vedligeholdelse

Sidst revideret 5/9.01 til budget 2002

Vridsløseliile Andelsboligforening, afd. 9 Galgebakken.

Tilstandsvurdering 05.09.01

Forudsætninger fot planlagt vedligeholde.Ise
Afde,ing 9 - Galgebakken.
Tilstandsvurdering 2001
Overordnede stamdata:
Grunden er på 239.253 m2 med relativt store grønne arealer, asfalterede hovedstier og bilveje,
flisebelagte l9kalstier og grusbelagte P-pladser,
Boligerne er opført i 1974 og omfatter 156 stk. 5 værelsers gårdhavehuse a' 128,3 m2, 144 stk. 5
værelsers rækkehuse a' 130 m2, 127 stk.'4 værelsers rækkehuse a' 87 m2, 127 stk. 2 værelsers
rækkehuse a' 58,5 m2, 16 stk. 3 værelsers rækkehuse a' 72,75 m2 samt 74 stk. 1 værelses
ungdomsboliger a' 31,2 m2. Altså 644 boliger med et sammenlagt boligareal på 60.686 m2. Af
boligerne er de 570 familieboliger og de 74 ungdomsboliger.
De 5 værelsers boliger kan opdeles i 2 mindre og forskellige boliger med fra l til 4 værelser. Der
kan således maximalt være 944 boliger. Denne opdeling kan foretages af en hovedlejer, som
fremlejer en mindre del af boligen, eller den kan være foretaget af V A, der udlejer den mindste af
boligerne på særlige vilkår. I slutningen af år 2000 udlejede VA i alt 699 boliger.
Skillevægge i de 5 værelsers boliger kan i h. t. råderetten fjernes, så antal rum reduceres til 4 eller 3.
Alle familieboliger har facader af betonelementer skiftende med lette partier og der er paptag.
De 1 værelses ungdomsboliger er opført af træ og har paptag.
Fællesvaskeri og butik er sammenlagt ca. 220 (opvarmede) m2, opført af træ og med paptag
Beboerhuset er 322 m2, og opført som betonkonstruktion med lette ydervægge og med paptag.
Materialegården er 107 (opvarmede) m2 opført af træ og med paptag.

Andre bemærkninger:
Varmeforsyning: Fjernvarme, som fordeles til boligerne gennem 10 varmecentraler fra 1998 og til
beboerhus via egen varmecentral samt til vaskeri og butik gennem en fælles ældre varmecentral.

,1

Før 2001 omfattede afdelingen også 4 sammenbyggede børneinstitutioner, som i løbet af året
overdrages til kommunen, der også overtager godt 200 m2 beboerlokaler, som er sammenbygget
med institutionerne. Der forestår opførelse af erstatning for de afhændede beboerlokaler.
Afdelingens tilstandsvurdering og langtidsplan er sidst gennemgået med anden AL'er/DSO'er
(driftschef Torben Jørgensen, som nyansat) i år: 2000.
Nærværende udgave aflangtidsplan.el?- er ændret på få områder- de fleste efter ønske fra GB's ØU.
Afdelingsleder
Ole Binderup

1
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Aktivitet: Alle disse rå overflader skal overfladebehandles i forlængelse af forsøg, som er udført på
støttemure og kælderydervægge i begge ender af strædet Torv 7 i 1999 og 2000. Behandlingen er
først en højtryksspuling og efterfølgende en visuel gennemgang for registrering af revner og
løstsiddende beton. Alle steder, hvor dette findes, borthugges beton med hammer og mejsel indtil
stålarmeringen er frilagt, idet revner og løs beton næsten alle steder er forårsaget af korrosion i
armeringen. Dernæst foretages en generel sandblæsning af alle overflader og de huggede huller
tilfyldes med en stærk beton. Hele overfladen påføres· derpå med stålbrædt et ca.3 mm tykt lag
specialmørtel, som jævnes med pudsebrædt. Specialmørtelens overflade vil derefter beskytte beton
og armering i mange år, men mørtelen findes kun i en grå nuance, og der kan - af hensyn til
udseendet - påføres cementbaseret maling, som kan leveres i flere farver. Behandlingen påregnes
kun udført på opadvendte flader og flader, der vender mod fællesarealer - altså ikk~ mod private
haver, hvor overfladerne dels ikke ses så meget dels ikke er så kritisk for beskyttelse.
Kr. 3.300.000
IUdføres: 2004
I Hyppi2hed: Hvert 20. år

Nr.: 2201/4201 B gningsdel: Indervægge/ overflader
Beskrivelse: Ydervægge af beton har også indvendig overflade af beton, lette ydervægge har
indvendig overflade af hårde træfiberplader, der skal malerbehandles som træværk. Skillevægge,
der adskiller badeværelser er asbeton. Øvri e skillevæ e er ladebeklædte træskillevæ e.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstand er forskellig, men typisk - for den alder boligerne har nu - er der
foretaget så mange behandlinger, at det påklæbede papir i mange tilfælde ikke længere kan bære
alle,,malingslag, men er begyndt at slippe i hjørner og kanter. Der er også erfaring for, at der opstår
revner i gasbetonvægge og at udspartling af disse revner ikke holder. Desuden har vi konstaterede
tilfælde af så kraftige angreb af fugt-, mug- og skimmelsvamp, at det ikke er tilstrækkeligt med selv effektive - rengøringer. Endelig foretages jævnligt diverse ombygninger, som også påvirker
overfladerne i almindeli hed men som i no le tilfælde skal udføres o betales af afdelin en.
Aktivitet: Problemer med revner i gasbetonvægge kan repareres med udkrasning og injektion afGlim. Derved låses fladerne på tværs af revnen, så det bliver muligt at overfladebehandle, uden at
revnen straks opstår igen som efter en almindelig udspartling. Udføres primært af afd's ansatte.
Aktivitet: Jævnligt foretages - efter behov - neddampning af gammelt vægpapir og opsætning af
nyt i forbindelse med flytninger, hvor der altid foretages normalistandsættelse (almindelig
malerbehandling) Desuden betales herfra, hvis det er nødvendigt med ekstra grundbehandling
(stopgrunder) i boliger, hvor der feks. har været røget meget. Og hvis træværk (døre, inventar m.v.)
er me et ram oneret, afholdes o så ud ·ft til malin fra denne konto.
Aktivitet: Skimmelsvampeangreb, der ikke kan fjernes med rengøring, og som formodes at være en
sandsynlig følge af tidligere eller ny utæthed i taget eller af anden vandskade, som afdelingen har
ansvaret for. Foreta es det nødvendi e efter konkrete vurderin er i hvert enkelt tilfælde.
Aktivitet: Ombygning af C-2 og C-4 boliger til C-3 boliger. Det er besluttet på et beboermøde, at
afdelingen skal bekoste indtil 2 sådanne ombygninger om året, hvis der er 2 relevante naboer, der
arvis ønsker deres res ektive C-2 o C-4 boli er omb
et til C-3. El-arbe'de å kt. 6301
Kr. 40.000
Udføres: 2002
Hyppighed: Hvert år.

Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 9 Galgebakken
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Beskrivelse: Paptag på trykfast isolering (varmt tag). Taget blev totalrenoveret i 1997 / 98 med fald
opbygget af kileskåret isolering med 3 lags SBS pap - det øverste med grå skiferbestrøning. Der er
nye specialdesignede zink-tagrender udenfor bygningsfacaderne og zinkafdækninger på alle øvrige
tagkanter (primært opragende betonfacader). Der er anbragt zink-taghætter i specielt design til
udluftnin fra køkkener o badeværelser o et antal last-t kudli nin shætter.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Endnu gælder den 5 års garanti og hovedentreprenøren udbedrer løbende
de relativt få opståede utætheder, som o dages af beboerne.
Aktivitet: Foreløbigt ikke andre aktiviteter end det halvårlige eftersyn i forbindelse med rensning af
tagrender, som udføres af afdelingens ansatte.

Kr. 30.000.000

Nr. 3101/4103

Udføres: 2022

Hyppi hed: Hvert 25. år

Bygningsdel: Andre vinduer/ overflader- Veluxi B- og C-huse

Beskrivelse: Velux vinduerne er de originale badeværelsesvinduer i en relativ lille størrelse, og de
er im ræ nerede indvendi i en mørk farve.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Velux vinduernes (indvendige) træ-overflader trænger til opfriskning, og
der er ønske om 1 sere farve. Desuden er der tilfælde af slidte låsemekanismer m.v.
Aktivitet: Smøring af låsetøjer og/ eller reparation, der udføres efter konkrete henvendelser fra
beboerne, o som normalt udføres af afdelin ens ansatte snedker.
Kr. 0
Udføres: 2002
H
Aktivitet: Overfladebehandlin
Kr. 225.000

Nr. 3101/4103

(

Bygningsdel: Atelier vinduer / overflader i B- og C-huse

Beskrivelse: Ateliervinduer er fornyet i forbindelse med tagrenoveringen i 1997 / 98 og er udført af
pulverlakeret letmetal med en oplukkelig rammer pr bolig. Den oplukkelige ramme er tophængt og
åbnes med en snekke, der er snorebef ent fra boli en.
. Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Både udvendig og indvendig overflade er helt intakt og der er ingen tegn
på behov for overfladebehandling. Derimod har de oplukkelige rammer et stort og hidtil uløst
tætheds roblem, der sø es løst i fællesskab med ta sa ens råd iver Cowi o entre renør NHN
Aktivitet: Oplukkemekanismen skal jævnligt smøres, og der skiftes en del snore til snekkedrevet.
De oplukkelige vinduer skal renses meget hyppigt på oversiden, da selv meget lidt snavs medfører
utæthed. Så me et som muli overlades til beboerne selv, men afdelin ens ansatte medvirker ofte.
Kr. 15.000
Udføres: 2002
H
i hed: Hvert år
Aktivitet: Overfladebehandlin
Hyppighed: Hvert 20. år
Kr. 400.000
Udføres: 2017

Nr. 3102/4102

IBygningsdel: Døre i facader/ overflader

Beskrivelse: Døre er de oprindelige trædøre - hoveddøre og 2-delte døre i køkken- og haveside.

Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 9 Galgebakken
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Aktivitet: Overfladebehandling af alle vinduer og udv. døre i Over
IUdføres: 2006
IHyppighed: Hvert 9. år
Kr. 400.000
Aktivitet: Overfladebehandling af alle vinduer og udv. døre i Mark
IHyppi2hed: Hvert 9. år
IUdføres: 2007
Kr. 180.000
Aktivitet: Overfladebehandling af alle vinduer og udv. døre i Øster
IHyppighed: Hvert 9. år
IUdføres: 2008
Kr. 610.000
Aktivitet: Overfladebehandling af alle vinduer og udv. døre i Sten
IHyppighed: Hvert 9. år
IUdføres: 2009
Kr. 200.000
Aktivitet: Overfladebehandling af alle vinduer og udv. døre i Torv
I Hyppighed: Hvert 9. år
IUdføres: 2010
Kr. 400.000

Nr. 3201

IBygningsdel: Døre i indervægge

Beskrivelse: Malerbehandlede glatte ikke massive hængslede trædøre i trækarme samt tilsvarende
skydedøre i dobbelt bredde.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstanden er meget forskellig, idet nogle er brugt meget, andre lidt, nogle
er passet med rengøring og evt. malerbehandling samt lidt olie i låse o.l., andre er ikke passet sådan.
Døre til baderum kan være stærkt påvirket af fugt.
Aktivitet: Opretning af skæve døre og udskiftning af låse og øvrige beslag m.v. efterhånden som
det slides. Enten i forbindelse med flytninger eller når beboerne melder om problemer.
IHyppighed: Hvert år
IUdføres: 2002
Kr. 25.000
Aktivitet: Udskiftning af døre, der måtte være så medtaget af fugtpåvirkning, at en opretning ikke
er mulig. Enten i forbindelse med flytninger eller når beboerne melder om problemer. (Hvis en ny
dør igen må udskiftes efter kort tid, så vurderes, at årsagen primært er misligholdelse, hvorfor
beboeren må betale for udskiftningen.)
IHyppighed: Hvert år
IUdføres: 2002
Kr. 25.000

Nr. 4101

(
\

Bygningsdel: Ydervægge af brædder å D-huse

Beskrivelse: Brædderne er overflade på ungdomsboligernes lette vægge og har før 2000 ikke haft
overfladebehandlin men er ved at blive færdi behandlet med mørke øn malin i 2001.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstanden er forskellig, idet brædderne på visse flader er svundet så
meget, at fer og not har sluppet hinanden, og de "frie" brædder er stærkt krummet. Årsagen er
formentlig kraftig påvirkning af nedbør og sol, og måske er der oprindeligt anvendt brædder, som
visse steder havde et større fu indhold o derfor er svundet mere end andre steder.
Aktivitet: Udskiftning af enkelte brædder løbende efter behov, idet der før malerbehandlingen i
2001 er foretaget udskiftninger i lidt større omfang, hvorfor den løbende reparationsudskiftning
først re nes åbe ndt om ca. 3 år.
Kr. 5.000
Udføres: 2005
Kr. 50.000
Udføres: 2012
Aktivitet: udvendig malerbehandling af alle D-huse
Kr. 400.000
Udføres: 2012

H ppi hed: Hvert 11. år
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59 - VVS-anlæg:

Nr. 5001

Bygningsdel: Kloak i terræn

Beskrivelse: Kloakanlægget er det oprindelige, som er opbygget af forskellige materialer afhængig
af den dimension, der er anvendt aktuelt efter belastningen. De største dimensioner er beton, og
mindre dimensioner er typisk Key-rør (et asfalt-materiale, der var en ny materialetype til det formål,
da Galgebakken blev opført, men som relativt hurtigt gled ud af markedet igen). Desuden er
anvendt PVC rør - formentlig typisk gravet ned under bygninger og i overgange ud ad bygningerne.
Groft vurderet er der ca. 5 km ledninger i jord og ca. 320 stk. 1-m samle- og rensebrønde af beton
o etno et større antal nedløbsbrønde o ve'brønde.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstand er forskellig, men generelt er der et stigende behov for
vedligeholdelse i form af rensning, bortfræsning af indtrængende rødder og reparation. Specielt er
kloaklednin er, der afvander/ asserer P- ladser, hvor der er man e træer, eneret af rødder.

Aktivitet: Der foretages en generel fornyelse af kloak over den nævnte årrække og efter en nøjere
undersø else af tilstanden o vurderin af behovet, som vil blive bestemmende for rækkeføl en.
Kr. 2.000.000 * 5
Udføres: 2011/-12/-13/-14/-15 Hy pighed: Hvert 30. år

Nr. 5002

(

Bygningsdel: Vand i terræn

Beskrivelse: Vandrør i jord er formentlig af et plastmateriale. Vandanlægget tilhører Galgebakken
på strækningerne mellem de nye varmecentraler og boligerne. (Før varmecentraler tilhører anlægget
den kommunale vandfors nin
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstanden er formentlig god, da der dels skete en vis fornyelse i
forbindelse med renovering af varmeanlægget, dels blev eksisterende ledninger vurderet og fundet i
rimelig stand. F.s.v. angår ledninger til varmt vand sker en cirkulation fra varmecentralernes
varmtvandsbeholdere og rundt under boligerne, og i den forbindelse foretages også en jævnlig
tilstandskontrol, der sker samtidi med service å varmtvandsbeholderne.
Aktivitet: Akutte reparationer udføres på grundlag af opståede problemer, som der kun forventes
me etfå af
Kr. 2.000
Udføres: 2002
H
i hed: Hvert år.
Aktivitet: Der foretages en generel fornyelse af vandledninger over den nævnte årrække og efter en
nø ·ere undersø else af tilstanden o vurderin af behovet, som bestemmer rækkeføl en.

Nr. 5003

IBygningsdel: Fjernvarme i terræn

Beskrivelse: Varmerør i jord er preisolerede fjernvarmerør, som tilhører afdelingen på
strækningerne mellem de nye varmecentraler og boligerne. (Før varmecentraler tilhører anlægget
den kommunale varmeforsyning)
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 13. juli: Tilstanden er formentlig god, da der dels skete en væsentlig fornyelse i
forbindelse med renovering af varmeanlægget i 1998, dels blev eksisterende ledninger vurderet og
fundet i rimelig stand.
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Kr. 50.000
Udføres: 2002
Hy ighed: Hvert år
Aktivitet: Udskiftnin af varmtvandsbeholder o det tilhørende rørværk i vaskeriet
Aktivitet: Udskiftnin af alle øvri e varmtvandsbeholdere
Kr. 5.000.000
Udføres: 2022

Nr. 5302

Bygningsdel: Vandinstallation

Beskrivelse: Vandledninger af stål og kobber i bygninger - både koldt- og varmtvandsledninger
samt alle tilhørende ventiler o
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 17. juli: Tilstanden er formentlig god, da der dels skete en vis fornyelse i
forbindelse med renovering af varmeanlægget, dels blev eksisterende ledninger vurderet og fundet i
rimelig stand og isolering af varmerør er også rimelig. Ikke "op til dagens standard", men dog så
god, at det ikke kan betale sig at merisolere. I ledninger til varmt vand sker en cirkulation fra
varmecentralernes varmtvandsbeholdere og rundt under boligerne. I den forbindelse foretages
·ævnli en tilstandskontrol, som sker samtidi med service å varmtvandsbeholderne.
Aktivitet: Vandinstallationer re areres efter behov d.v.s. o ståede roblemer afh' æl es løbende.
Kr. 125.000
Udføres: 2002
H
i hed: Hvert år

Nr. 5303

IBygningsdel: Vandarmaturer

Beskrivelse: Vandarmaturer er overalt fabrikat Børma. De har forskellig alder og er uden termostat.
Ventilerne i de nyere er med keramiske skiver og i de ældre er det pakninger.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 17. juli: Tilstanden er forskellig, da der løbende sker en udskiftning, efterhånden
som der opstår problemer og det vurderes at reparation ikke længere kan betale sig. Armaturer med
pakninger udskiftes hver gang, der opstår problemer, således at overgangen til armaturer med
keramiske lukkemekanisme fremmes.
Aktivitet: Udskiftning af pakninger eller hele armaturer. Der anvendes fra og med 2002 armaturer
med vandsparefunktion ( der er en relativ billig ekstra funktion).
IHyppighed: Hvert år
IUdføres: 2002
Kr. 250.000

Nr. 5602

IBygningsdel: Varmeinstallationer

Beskrivelse: Varmeanlægget forsynes med varme fra Albertslund Fjernvarme. Det blev delvis
fornyet i 1998, hvor den overordnede fordeling af varme blev totalt ændret med opførelse af 10 nye
varmecentraler, hvorfra varmen fordeles til der, hvor de 43 gamle varmecentraler var placeret.
Derfra er det stort set det oprindelige varmeanlæg, som fordeler varmen til de enkelte boliger.
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69 - El-anlæg:
Nr. 6001 I
6002 I 6101

Bygningsdel: El- og belysning i terræn samt centraler og tavler

Beskrivelse: Det er meget begrænset, hvad afdelingen har af (udgifter til) el i terræn, da
hovedparten afledningerne og alle målerne vedligeholdes afNESA. Det er først afdelingens
problem efter målerne. Her medtages alt el inklusive belysning, som dels er placeret på facader og
andre "væ e" o dels i form af arklam er å P- ladser o lan s ve· e, stier o tra er.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 17. juli: Tilstanden og funktionen er mådelig. Der er ikke foretaget nogen egentlig
fom else i beb
elsens levetid.
Aktivitet: Ugentlig service udført af afdelingens ansatte i form af udskiftning aflyskilder og - med
lidt større mellemrum - også rengøring efter behov samt reparation, som udføres af el-installatør i
det omfan , det er nødvendi .
Aktivitet: El-målere i forbindelse med boligopdeling (tilslutningsafgift betales i få tilfælde)
Aktivitet: Udskiftning af de dårligste parklamper. Det tilstræbes at der placeres nye i forbindelse
med de ca. 25 stk. høje terræntrapper ved de sydlige afgrænsninger af områderne Sten, Over, Mark
samt midt i- o s d for Skrænt o Sønder.
Aktivitet: Udskiftnin

Nr. 6102

IBygningsdel: CTS-anlæg

Beskrivelse: I forbindelse med de 10 varmecentraler er der etableret Central Tilstandsovervågning
og Styringsanlæg, som består i en PC (på afdelingslederkontoret), som via internetforbindelse kan
komme i kontakt til alle 10 varmecentraler, hvis tilstand kan aflæses og korrigeres fra PC' en.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen er acceptabel, men der har været en del
indkøringsvanskeligheder og derfor også en del garantireparationer, der endnu er gratis for
afdelingen.
Aktivite_t: Overgang til at teleforbindelsen skal være fast (alternativt til det Tele-Danmark baserede
internet) i forbindelse med at Galgebakken etablerer nyt IT-net.
IUdføres: 2002
IHyppighed: Hvert 30. år
Kr. 25.000
Aktivitet: Serviceabonnement
IUdføres: 2003
IHyppighed: Hvert år
Kr. 10.000

Nr. 6301/ 6302 IBygningsdel: El-installationer inkl. afbrydere/ kontakter
Beskrivelse: Det er alle el-installationer efter målere i boliger og beboerhuse m.v.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen er normal for anlæg af den alder. Der er i 1994
etableret individuelle el-målere i de enkelte boliger og der er opsat HPFI-relæ' er.
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79 - Inventar og udstyr:

Nr. 7201

Bygningsdel: Udstyr i fællesrum

Beskrivelse: Det er møbler og særligt (normalt fast) inventar i beboerhus, pub, nævnslokaler og
tøjbyttebod. (Til orientering så er det ikke bestik, service, duge, gryder, potter og pander og andet
køkkenudst r, som su leres over konto 118
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen er normal. Men der er løbende behov for- eller
ønske om at udskifte dele, som er slidt eller å anden måde er "udlevet".

Aktivitet: Det store supplement, hvor udskiftningen planlægges. Det er typisk større ting, eller flere
sammenhæn ende tin .

Nr. 7301

Bygningsdel: Køle-/fryseskabe

Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen er normal. D.v.s. der er foretaget løbende
vedligeholdelse efter behov, som registreres ved beboernes henvendelser om problemer og så en
vurdering, der har resulteret i reparation eller udskiftning af hele skabe. Eksisterende skabes
ener iforbru er normal, da der hidtil er udskiftet til rodukter i "middel" ener iklasse.
Aktivitet: Løbende reparationer efter behov. Udskiftninger sker efter samme kriterier som hidtil,
d.v.s. når en reparation skønnes for kostbar. Fra og med 2002 udskiftes til produkter, der har en
højere energiklasse, d.v.s. A-mærket køleskab og B-mærket fryser, med mest miljøvenligt køle- og
isoleringsmidler. Der vælges det/de fabrikater, der kan monteres sammen (også med eksisterende)
o som virker harmonisk o edi ent. Det bet der bl.a. at skabene udvendi er 55 cm bredde.
Kr. 200.000
Udføres: 2002
Hyp ighed: Hvert år

Nr. 7302

Bygningsdel: Komfurer

Beskrivelse: Det er el-komfurer i boliger og fællesrum. Eksisterende komfurer er en relativ
"konservativ" standardtype med massekogeplader og ovn uden tidsautomatik og uden særlige
faciliteter i øvrigt- Voss ETM 123-1. Der findes komfurer med mere udstyr, idet beboere tilbydes
sådanne mod at betale prisforskellen i forbindelse med en udskiftning efter normale kriterier og
mod at åta e si vedli eholdelse af ekstra faciliteter.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen er normal. D.v.s. der er foretaget løbende
vedligeholdelse efter behov, som er udsprunget af beboernes henvendelser om problemer og så en
vurderin der har resulteret i re aration eller udskiftnin af hele komfurer.
Aktivitet: Løbende reparationer efter behov. Udskiftninger sker efter samme kriterier som hidtil,
d.v.s. når en reparation skønnes for kostbar. Fra og med 2002 udskiftes normalt til en model, der
har glas-keramisk overside med 4 kogezoner og med varmluftovn. Herefter overtager afdelingen
også vedligeholdelse af disse faciliteter på eksisterende komfurer af den type, der i nogen tid hidtil
har været det almindeli e val for beboer, der selv har betalt mer ris o mervedli eholdelse.
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89 - Øvrige dele, anlæg:

Nr. 8101

Bygningsdel: Redskaber, maskiner, traktorer

Beskrivelse: Maskinparken består af: En større gammel traktor monteret med frontlæsseskovl, en
gammel minitraktor til montering affeje- eller græsslåningsudstyr, 2 gamle minitransportere, 2 stk.
"Grevely' er'' (kombinerede feje- og græsslåmaskiner til gående betjening), der begge er gamle, den
ene dog ældre end den anden, en "Power-flex" (en knækstyret multi-maskine fra 1999 med sæde og
førerhus 2 stk. amle mini-trans ortere med 2 sæder o lad, o en del mindre håndredskaber.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden og funktionen af de gamle maskiner er ringe og
enkelte
maskiner til gå-betjening er funktionen måske direkte sundhedsskadelig, idet flere medarbejdere har
haft roblemer med skulder o
efter at have bet' ent disse maskiner i læn ere tid.

for

Aktivitet: Udskiftning af maskiner fra den "dårlige ende", idet der foretages en analyse af aktuelt
behov, der ikke nødvendigvis er en simpel udskiftning, men som kan indebære at flere gamle
maskiner udskiftes til en n eller omvendt.
Aktivitet: Udskiftning af maskiner fra den "dårlige ende", idet der foretages en analyse af aktuelt
behov, der ikke nødvendigvis er en simpel udskiftning, men som kan indebære at flere gamle
maskiner udskiftes til en n eller omvendt.
Aktivitet: Udskiftning af maskiner fra den "dårlige ende", idet der foretages en analyse af aktuelt
behov, der ikke nødvendigvis er en simpel udskiftning, men som kan indebære at flere gamle
maskiner udskiftes til en n eller omvendt.
Aktivitet: Udskiftning af maskiner fra den "dårlige ende", idet der foretages en analyse af aktuelt
behov, der ikke nødvendigvis er en simpel udskiftning, men som kan indebære at flere gamle
maskiner udskiftes til en n eller omvendt.
Aktivitet: Udskiftning af maskiner fra den "dårlige ende", idet der foretages en analyse af aktuelt
behov, der ikke nødvendigvis er en simpel udskiftning, men som kan indebære at flere gamle
maskiner udskiftes til en n: eller omvendt.

Nr. 8201

By ingsdel: Garager / carporte

Beskrivelse: Det er dels en række bygninger i tilknytning til P-pladserne og som anvendes til
forskellige formål - de såkaldte UNIT-bygninger. Desuden er det alle materielgårdens bygninger,
der er o ført af træ o fors net med PVC-ta eller a ta "
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 30. aug.: Tilstanden og funktionen af bygningerne er rimelig. Dog er facader og
porte mod materielgården meget ringe. Der blev i 1998 udført en væsentlig ombygning med
indretning af nye personalefaciliteter, og et par overdækninger i materialegården blev udskiftet til
en lidt større sammenhæn ende car ort. UNIT-b nin erne re areres o til asses efter behov.
Aktivitet: Nødvendig vedligeholdelsesreparation.
Kr. 20.000
Udføres: 2002
Hyppi hed: Hvert år
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Aktivitet: Der foretages flytning af hegn mellem haver ved C2 og C4 (og C3) rækkehuse, hver
gang en C4 bolig fraflyttes skal hegnet mellem den aktuelle C2 have og fælleshaven flyttes til en
placering IO cm fra vinduet til værelset i C4 boligen, sådan at værelse og den resterende del af
fælleshaven foran kommer til at høre til samme bolig. Det tilsvarende gælder ved en fraflyttet C3
bolig med værelse i underetagen. Ligeledes kan 2 naboer i C-huse i fællesskab be' om at afdelingen
flytter hegnet som nævnt. Og endelig kan en beboer i en C-2 bolig få afdelingen til at flytte hegnet
trods manglende enighed, hvis det dokumenteres, at der er gjort vægtige forsøg på at opnå enighed,
o fl nin en skal i så fald varsles til udførelse i efteråret med mindst ½ års frist.
Aktivitet: Samtlige pergolaer gennemgås for rådskader og anden alvorlig skade. Der udføres en
samlet re istrerin o et ro· ekt til nødvendi o retnin , som så ennemføres.
Aktivitet: Samtlige hegn mod fællesarealer, gennemgås for rådskader og anden alvorlig skade. Der
udføres en samlet re istrerin o et ro· ekt til nødvendi o retnin , som så ennemføres.

Nr. 8302

Bygningsdel: Låger/ porte

Beskrivelse: Det er de låger, der adskiller de 4 P-pladser B, C, D og E fra stisystemet. De er udført
af en krafti alvaniseret ·ernkonstruktion o låses med krafti e hæn elåse. Træ-stelere ved bum .
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden er god, men betjeningen er meget besværlig, hvilket indebærer
at håndværkere og andre med lovligt ærinde ofte "glemmer" at låse efter sig, hvilket indebærer, at
ersoner uden lovli ærinde o så fristes til at køre ind å stis stemet. Stelere åkøres o knækker.
Aktivitet: Nødvendi vedli eholdelsesre aration.
Aktivitet: Udskiftning af en enkelt låge (fra P-plads D) til en automatisk bom, der fra et køretøj kan
bet' enes med lastkort eller tilsvarende, som kun udleveres til ersoner med lovli e ærinder.

Nr.:8401/ 8402 Bygningsdel: Andre belægninger/ P-pladsbelægninger/
/8403
Stibelæ in o asfaltve ·e.
Beskrivelse: Det er flisebelægninger i boligstræder, asfaltbelægninger på bilveje og afdelingens
egne stier (kommunen ejer og vedligeholder enkelte gennemgående stier, som indgår i kommunens
stinet o vedli eholdes af kommunen o
sbelæ nin er å P- ladser.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 18. juli: Tilstanden er rimelig / mindre god. Hvert forår er der mange huller overalt
å P- ladserne. Asfaltstier o bilve·e er kun nødvendi omfan blevet la et o ·ævnet.
Aktivitet: Nødvendig vedligeholdelsesreparation, som hvert år sker efter en gennemgang sammen
med en entreprenør, hvorunder samtlige huller beskrives og til hvilket der givet et tilbud på
reparation efter en eksisterende beskrivelse. Efter den store asfaltreparation i 2004 nedsættes
vurderin af det årli e re arationsbehov til kr. 350.000 i de føl ende 10 år.
Kr. 450.000
Udføres: 2002
Hyppi hed: Hvert år
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Kr. 15.000
Udføres: 2002
Hyppighed: Hvert år
Aktivitet: Opsætning af nødvendige skilte i forbindelse med etablering af P-pladser for
cam in o ne o trailere
hvad der måtte være mest attraktivt.
Hyppighed: Hvert 15. år

Nr. 8801

Bygningsdel: Beplantning

Beskrivelse: Beplantning er alt, hvad der gror. Noget er plantet i forlængelse af byggeriet og andet
er lantet som su lement eller erstatnin i erioden siden.
Tilstandsvurdering:
År: 2001 Dato: 19. juli: Tilstanden er god, hvilket ikke mindst skyldes, at afdelingen har en gartner
ansat, og at der er etableret et effektivt "grønt udvalg", som løbende tager stilling til vedligeholdelse
o udviklin i be lantnin en.
Aktivitet: Indkøb af planter og materialer til jordforbedring m.v., samt transport af både dette og
affald samt rodfræsnin stubbe fra fældede træer . Arbe ·det rimært udført af e e medarbe ·dere.
Kr. 100.000
Udføres: 2002
H
i hed: Hvert år
Kr. 100.000
Udføres: 2002
Hyp ighed: Hvert 15. år
Aktivitet: Hvert 5. år udføres et større projekt, som planlægges særskilt og som kun kan udføres
med ressourcer o / eller eks ertise fra anlæ s artnerfirmaer eller li nende.
Kr. 200.000
Udføres: 2003
Hyppighed: Hvert 5. år

(

59 - VVS-anlæg

Klo.t. Va.1 Fj.v Kl.b Sani. Beh. Vand Anna Yann, Vent Vaskm.

2001
100
2002
2003
100
100
2004
100
2005
2006
100
100
2007
2008
100
2009
100
100
2010
2011 2100
2012 2100
2013 2100
2014 2100
2015 2100
100
2016
100
2017
100
2018
100
2019
100
2020

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
2

150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 75
150 2575
150 75

50
550
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

5

5

1005
5
5
5

5

5
5

5
5
5

5

5
5
5

5
5
5 1005
5
5
5

89 - Øvrige dele, anlæg

Trakt Carp. Udhus Perg. Lå/po Plads Ku Leg. Skil1 Plant

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

475
125
475
125
125
125
125
125
125
125
125
125
475
125
125
475
125
475
125

140 100 30
100 30
20
100 30
20
20 5200 1630
20
25 30
20
25 30
20
25 30
25 30
20
20
25 30
25
30
20
25 30
20
25 30
20
25 30
20
25 30
20
20
25 30
20
25 30
25 30
20
25 30
20
25 30
20

65
5
5
5
5
5
5
5

5
5

65
5
5

5
5

5
5
5
5

450
450
1650
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
450
450
450
450
450
450

10 515
10 415
60 15
10 15
10 15
IO 15
10 15
60 515
IO 15
IO 515
IO 515
10 15
60 15
10 15
IO 15
10 15
10 15
60 515
IO 15

35
15
15
215
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
35
15
15
215

200
300
100
100
100
100
300
100
100
100
100
300
100
100
100
200
300
100
100

/

~~

18.juni 2002
Sten Hansen, nævnssekretær
Til Jens:

GBs huslejeudvikling - en hurtig oversigt.
Denne tabel giver et billede af huslejeudviklingen på Galgebakken siden 1.1.1988.
Kun for A 5-boliger (dvs. de store 5-værelses gårdhavehuse), som er valgt som eksempel.
Tabellen er lavet på baggrund af de VA-varslingssedler, som var at finde på Ejendomskontoret.
NB! Alle huslejetallene er UDEN varmeudgiften.
ÅR 1987
Kr. 3.921

1988
4.145

1989
4.446

1990
4.768

1991
4.947

1992
4.910

1993
5.057

1996
5.126

1997
5.313

1998
5.559

1999
6.020

2000
6.787

2001
7.008

2002
7.161

ÅR
Kr.

1994

???

1995
4.892

2003

???

Tabellen giver et vink om, hvordan huslejen har udviklet sig på GB i løbet af de sidste 15 år. Men set i fht. huslejeudviklingen, når det sammenholdes
med varmeudgiften er den ikke meget værd. Man kan alene se hoppet i huslejen (fra 1998-2001 ??) som følge af udgifterne til etableringen af det nye
varmeanlæg og aftag-renoveringen. Man kan ikke se besparelserne på varmeudgifterne som følge af disse tiltag, og man kan derfor heller ikke
vurdere, hvorvidt udgifterne er blevet modsvaret af besparelserne på varmeforbruget. For vurdere varmebesparelserne i kr. skal man yderligere huske,
at tage højde for de stigende energipriser i år 2001.
Men dette var, hvad jeg kunne få fat i.
Hilsen Sten
PS. vedr. niveauet for GBs varmeudgifter: I din postkasse ligger en (farve)fotokopi af kommunens helt nye grønne regnskaber for varmeforbrug i
boligområder, både tæt-lav lejerboliger og tæt-lav ejerboliger og parcelhuse. Her ligger GBs varmeforbrug (MWh/1002) temmelig høj, når man
sammenligner med kommunens andre tæt-lave lejer-boligområder, og uhyggeligt højt når man sammenligner med tæt-lave ejerboliger. Hvis man
sammenligner med parcelhuse, feks. de traditionelle 'sidst i tresserne' parcelhusområder, så ligger GB faktisk også på et varmeforbrug, som er en hel
del højere!

~.··.

1

.

.

Båndudsfilift~~~!.ch~~æ~!:.: ~::::n~•v.qorJ~)

redegørelse for økonomiplanens bindinger, på debatbeboermødet på Galgebakken den 19.
juni 2002:

(Bånd 3, side A. Båndtæller: 183)
(Slutbemærkning i Jens Ellesøe Olsens redegørelse): "Så et eller andet sted hænger vi lidt på, at vi har sat
denne her aktivitet på vores langtidsplan."
·
(Dirigenten:) "Ja... Jan:"
(Jan Weichardt:) "Men jo ikke mere, end at man skal aldring beslutte sig for at lave noget der er
unødvendigt. Og derfor, hvis det viser sig, når I kommer til det rene projekt - og det er jo så det vi skal
snakke lidt senere om, også hvordan man måske kan gøre det. Men så skal man jo aldrig føle sig bundet af,
at bruge 63 millioner, som ikke er nødvendige. Især ikke, når man ikke har dem. Så jeg tror I vil gøre mange
mennesker glade, hvis meldingen tilbage er, at det var sortsyn og at Galgebakken kan godt klare sig uden at
fa 63 millioner. Det tror jeg . Så bliver I glade og mange andre der skulle til lommerne, de blir også glade.
Det andet der så bliver spurgt til, det er, hvad så med de lån, der er i 2008. Og uden sådan i øvrigt at blive
politisk igen, så er jeg så nødt til at sige, at det er normalt problematisk at budgetlægge med nogle penge, der
kommer om meget lang tid, og derfor så er det ikke nogen god ide. Men man kan sige ... jeg tror også den var
kendt i Galgebakken på det tidspunkt, hvor man brugte flere penge end man henlagde. Det var også ud fra et
eller andet med, der kommer nok en gang, hvor der er nogle andre, der har nogle gode penge. Men lige i
øjeblikket er det en rigtig, rigtig dårlig ide, fordi der jo slet ikke nogen af os der ved, hvor mange penge og
hvor mange lån der er i 2008. Det kan jo være at halvdelen af Galgebakken er solgt til den tid. Derfor er det
sådan, at med den stemning der er i øjeblikket og med de angreb, der jo vil være her i løbet af efteråret på,
hvordan finansieringen er fra Landsbyggefonden , jamen så har vi i hvert fald ingen grund - og vi kan i
øvrigt ikke give .... altså når det også før blev sagt, at bestyrelsen har givet fritagelse - så kan bestyrelsen kun
søge kommunen om, at fa lov til at give fritagelse. Og der er det jo helt sikkert, at vi kan ikke sende en
ansøgning op i forbindelse med en langtidsplan i budget 2003, og sige: men vi har fundet ud af, at redde det i
år 2008. Så dem kan vi lige så godt glemme. Det vi kan se, det er de lån, der ligger lige rundt om hjørnet. Så
det er de lån til denne hersens tid, og så må vi så sige: der er sgu nok også dukket et problem op i 2008, der
kræver sin løsning til den tid. Så lad os se på det, når pengene er der."
(båndtæller: 219: Dirigenten:) "Jeg tror vi .... der er lige et sidste spørgsmål der" (Sonja vedrørende noget
andet i forbindelse med køkkener.... ).
Jan Weichardt, senere på samme båndside, som kommentar til Stig Larsens bemærkning om~ at ·
renoveringsprojektet var inspireret af muligheden for tilskud fra 1:andsbyggefonden:
(båndtæller: 641)
" og så, nu når jeg alligevel har faet ordet, så vil jeg lige sige til Stig, at nu er det ikke sådan, at vi sidder og
opfinder problemer bare for at malke statskassen eller Landsbyggefonden eller noget andet. Det er rent
faktisk sådan, at vi i over 2 år havde en meget lang diskussion om, hvordan det kunne være, at ligesom at på
et vist tidspunkt, at køleskabene på Galgebakken skulle have en levetid af det dobbelte af alle andre steder, at
det så også var sådan, at køkkenerne tilfældigvis kunne holde i så mange, mange år, uden at de skulle være
med. Og det vi så sagde, det var: Nu er der chancen for at fa måske alle ... at fa de penge, som er nødvendige
til at have den handlefrihed, der skal til. Fordi det der jo skete sidste gang, der var en omprioriteringssag, det
var jo også, at Galgebakken sagde, at de ikke havde brug for det. Derfor så kom varmesagen_jo lige efter, at
omprioriteringssagen var der. Og nu sagde vi så bare: lad os få alle problemerne på bordet. Meri det var jo
altså ikke problemer, der ikke var der, vi skulle have på bordet. Og det er ret ærgerligt, hvis vi har siddet to
år efter, at vi har fået et afslag, og arbejdet med problemerne om, hvor vi skaffer pengene fra, hvis det bare
var noget, man fandt i en sommerferie. Det er ret ærgerligt, at skulle have brugt tid på det."
(Slut på indlægget fra Jan Weichardt, båndtæller: 668)

7. september 2002.

Sten H!(fn, nævnssekretær
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Indlagt i materialesamlingen til budgetbeboermødet den 17/9.2002
Referatfra debat-beboermøde, 19.juni 2002 om:

Cykelforretningen, varmeregnskabet og langtidsbudgettet
Mødet var kun indkaldt for en orientering og debat om emnerne. Derfor var der ikke adgangskontrol og der
blev heller ikke uddelt stemmesedler. Løseligt anslået var der 50 personer til stede i løbet af mødet. Fra VA
deltog direktør Jan Weichardt og driftschef Torben Jørgensen. Lars Steinov var dirigent og Sten Hansen
(nævnssekretæren) var referent.

Præsentation af de (måske) kommende lejere af cykelforretningen
Morten Nielsen og Darko Soltic fortalte om deres
planer og ideer for cykelforretningen: Der bliver
både butik og værksted, og de overvejer at tilbyde
lånecykler i reparationstiden. Åbningstiden bliver
afhængig af behovet og omsætningen, i starten
måske fra kl. 14 til 18, men der sigtes på fuldtidsforretning. Der vil nok på et tidspunkt blive behov
for mere plads. Morten og Darko vil gøre forretningen til et rart sted at komme og ambitionen er, at

stedet bliver et center for viden om cykler og cykelaktiviteter. Vilkårene for at overtage lokalerne er
endnu uvisse, idet de først skal mødes med VA i
løbet af ugen for en nærmere aftale. På spørgsmål
fra Vibeke Hansen oplyste Jan Weichardt, at VAs
administration ikke bevilger penge fra Galgebakken
til en forbedring af lokalerne. En sådan beslutning
skal i givet fald træffes af et beboermøde.

Spørgsmål og svar om årets varmeregninger
Jens Ellesøe Olsen lagde ud ved at opridse situationen v.hj.a. overheads.: Samlet set er det et stort beløb, som beboerne i år har skullet betale ekstra ud
over a' contobeløbet. Ekstraregningerne skyldes for
det første, at varmepriserne er steget kraftig, og
vannepriserne har vi ingen indflydelse på. For det
andet har a' contobeløbet været sat for lavt, idet det
ikke er blevet reguleret op efter det første år, selv om
vannepriserne har været stigende. Det er en fejl, som
vil blive rettet. Årsagen til de stigende varmeregninger ligger imidlertid ikke i det nye varmeanlæg.
Tvært imod viser tallene, at varmeregningerne ville
have været langt højere i dag, hvis vi blot var fortsat
med det gamle varmeanlæg. Mumme supplerede
med, at graddagekurven viser, at år 2001 er det første år med det nye varmeanlæg, hvor der har været
en kold vinter, hvilket også giver dyrere regninger.
Tabellerne med varmetat bliver lagt ud på nettet og
bragt i GB Posten.
Vedr. reguleringen af acontobeløbet, spurgte
Erwin, om dette så ikke indebærer, at de som har
fået penge tilbage i år vil få nedsat deres a' contobeløb. Jens svarede, at pga. de store stigninger i
vannepriserne får alle sat deres acontobeløb op. I
gennemsnit blir det en stigning på ca. 30%, men
nogle stiger mere end andre.
· Aage Nissen: På Beboermødet den 2812 2001 blev

ført en stigning i varmeregningen på et beløb større
end nogle hudrede kroner. Jan Weichardt svarede, at
i år der kun lavet et varmeregnskab, som alles varmebetaling er blevet fordelt efter. Vedr. klager over
den ændrede kompensationsberegning, så har VAs
administrationen blot respekteret en beslutning, som
beboermødet har truffet. Så hvis man vil føre en sag,
fører man sagen mod afd. 9 Galgebakken, og det
bliver i givet fald beboerne på Galgebakken, som
kommer til at betale.
Fejl i (nogle afl) husene
Stig Larsen bemærkede, at der er en stor spredning i
de enkelte husstandes varmeforbrug, og fhv. mange
ligger i den dyre ende. Måske burde de huse efterses,
som har f'aet en høj varmeregning, for at se om årsagerne ligger i de husene og ikke i adfærden hos beboerne. Mumme svarede til dette, at især efter det
første år kom der mange klager med henvisning til
konkrete fejl. Disse klager blev behandlet og undersøgt meget grundigt. Marianne fortalte, at hun var
flyttet fra en C4 bolig til en mindre C2-bolig. Hun
undrede sig over, at hun i år fik en større varmeregning for den mindre bolig. Det kunne tyde på, at der
var forskel boligernes isoleringstilstand, og at en
udbedring af fejl og mangler vil kunne hjælpe på de
dyreste varmeregninger. Samlet set har Galgebakken
langt højere varmeregninger end resten af
Albertslund, så det skal gøres er, at husene bliver
isoleret ordentligt. Vibeke Hansen havde hørt om, at
der var huse, hvor isoleringen mellem eternitfacaderne er klasket sammen, og spurgte om hvorvidt dette er korrekt. Vibeke mente også, at man
burde undersøge isoleringens tilstand nærmere specielt i de huse, som har fået de store ekstraregninger.
Aage Nissen kunne fortælle, at for nogle år siden
havde han haft besøg af mosegris som :fjernede isoleringen. Tyven blev stoppet, men der kom vist ald • yt · 1 •
t · 1 · h Il t
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det besluttet, at alle varmecentraler skulle slås sammen i en pulje, men alligevel er årets varmeregningen tilsyneladende stadig opdelt på varmecentraler,
f.eks. Vester, Nord. Er regnskabet alligevel ikke
blevet sammenlagt ? Samme beboermøde besluttede
at ændre kompensationen for beliggenhedsfaktoren,
men ændringen blev ikke varslet rettidigt. Aage har
selv klaget over dette i Beboerklagenævnet og fået
medhold. (VA har dog endnu ikke betalt beløbet
tilbage). Aage anbefalede alle, som har fået ændret
beliggenhedsfaktoren til at klage over varmeregningen til beboerklagenævnet, hvis ændringen har medReferat fra beboermøde på Galgebakken den 19/6 02 om varmeregnskab og langtidsplan.
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Indlagt i materialesamlingen til budgetbeboermødet den 17/9.2002
og køkkener nedbragt til 23 mil. kr. i stedet for de 63
mil. kr., som var udgangspunktet.
Spørgsmål og kommentarer:
Ole Elkær spurgte hvor er alle de penge blevet af,
som er henlagt til vedligeholdelse gennem de første
30 år? Vibeke Hansen, syntes ikke, at der skal bruges penge på nye badeværelser og nye køkkener ud
over den nødvendige vedligeholdelse med maling
mv., og spurgte hvordan langtidsplanens økonomi
ser ud, hvis disse to renoveringsprojekter :fjernes.
Stig Larsen sagde, at der igennem 80eme og starten
af 90eme foregik en betydelig underbudgettering på
vedligeholdelse. Dette kan forklares med den høje
husleje som følge af de dyre lån, som blev optaget.
For at langtidsplanens regnestykke kan gå op, forudsætter det at den nuværende tilstandsvurdering holder, hvilket er meget tvivlsomt, bl.a. er der store
problemer med kloak og yderdøre, hvor udgifterne
til vedligeholdelse formodentlig blir større end forudset. Derfor må vi indstille os på, at renoveringer af
køkkener og badeværelserne må indskrænkes til de
helt nødvendige standardløsninger og så må folk,
som vil have mere end dette selv betale via individuel råderet og individuel huslejeforhøjelse. Sonja
syntes, at køknerne er i god stand, og på badeværelseme kan man selv sætte fliser op, hvis man ønsker
det. Sonja var i det hele taget godt tilfreds med sin
boligs tilstand, og følte ikke behov for større istandsættelser. Hun havde i øvrigt ikke været med til mødet, hvor det blev besluttet at badeværelser og køkkener skulle renoveres.
Svar fra Jens: Pengene igennem de første 30 år er
stort set blevet brugt til vedligeholdelse, bortset fra
saldoen, som i år 2001 var på 7,1 mil. kr. Hvis køkkener og badeværelser :fjernes fra langtidsplanen, ser
det helt anderledes ud: Så står der 63 mil. kr. på
langtidsplanen ved periodens udgang. Men så er det
jo nok uvist om VAs bestyrelse fortsat vil afstå fra
GBs indbetalinger til dispositionsfonden, så set fra
GB er det en dårlige forretning at spare renoveringerne væk. Endvidere har vi meldt ud til omverdenen, at opgaverne skal udføres, så uden en ganske
særlig begrundelse kan projekterne ikke blot :fjernes
igen.
Bemærkninger hertil fra Jan Weichardt: Med
mindre da, at det viser sig, når man kommer til selve
projektet, at en så omfattende renovering alligevel
ikke blir nødvendig. Man skal aldrig føle sig bundet
til at bruge 63 mil. kr., hvis det viser sig at være
unødvendigt, især da ikke når man ikke har pengene.
Mange vil sikkert blive glade, hvis GB melder tilbage, at der alligevel ikke er behov for pengene,
fordi behovet har vist sig mindre end først antaget.
Vedr. lånene i år 2008, så er det normalt problematisk at budgetlægge med nogle penge, som først
kommer om lang tid. Specielt i den aktuelle situation
med politiske planer om salg af almene boliger og
forestående angreb på Landsbyggefondens finansie-

ring er det meget uvist, hvordan situationen for
Galgebakken ser ud i år 2008. Så lad os vente og se
til den tid, hvilke problemer der måtte være. VAs
bestyrelse har ikke, og kan ikke, fritage GB for indbetalinger til dispositionsfonden. Bestyrelsen kan
kun ansøge kommunen om tilladelse til at fritage GB
for indbetalinger til dispositionsfonden.
Stig Larsen: Køkkener og badeværelser kom med
i langtidsplanen inspireret af muligheden for at få
støtte fra Landsbyggefonden. Hvis køkkenrenoveringer kun er baseret på ønsker, kan de godt pilles ud
af langtidsplanen igen, og i øvrigt kan vedligeholdelsesprojekter udskydes, så deres finansiering ligger uden for budgettets tidshorisont. Jan Weichardt
bemærkede hertil, at VA flere år inden ansøgningen
havde diskuteret med Galgebakken, hvordan det
kunne være, at køkkenerne ikke var medtaget på
langtidsplanen. Med muligheden for at søge om
omprioritering i Landbyggefonden og dermed få
handlefrihed, kom der en lejlighed til at få problemerne på bordet, vel og mærke de reelle problemer.

Specielt om badeværelser
Biba Schwoon lagde op til diskussionen: Køkkenrenovering er først planlagt til 2015, fordi køkkeneme er af god kvalitet, som kan holde længe endnu.
Når køkkenerne alligevel er medtaget i langtidsplanen, skyldes det kravet fra VAs bestyrelse om, at
alle bygningsdele så vidt muligt skal medtages i
langtidsplanen. Når badeværelserne er fremhævet,
skyldes det derimod et udbredt ønske blandt beboerne, bl.a. på kvartersmøderne, men naturligvis er
der blandt beboerne forskellig holdning til, hvor
omfattende problemerne og renoveringsbehovet er.
Nogle synes, det er nok med den almindelige maling
af badeværelserne, andre ønsker en mere omfattende
renovering, bl.a. fordi der i vidt omfang findes fugt
og indeklimaproblemer på badeværelserne. Endvidere er der kommet nye skrappe regler for renovering af badeværelser, bl.a. med fugtmembran under
fliserne og mellem vægge og gulv, hvilket gør et
renoveringsprojekt meget dyrt. Spørgsmålet er,
hvilke muligheder og modeller der for at skaffe
penge, og Jan Weichardt er inviteret for at sige noget
om dette:
Jan Weichardt: Henlæggelserne skal bruges til
vedligeholdelse, dvs. til opretholdelse af standarden,
mens forbedringer i princippet skal finansieres ved
låneoptagelse. Som regel vil det være sådan, at køkkener, badeværelser og lignende projekter både indeholder vedligeholdelse og forbedringer. Vedligeholdelse betales af huslejen med den samme procentdel, mens forbedringer kun skal betales af dem,
som får forbedringerne. Tidligere skulle alle i et
alment byggeri have det samme på samme tid, og
det skulle se ens ud hos alle. I dag er tingene blevet
mere individuelle: Hvis en teknisk vurdering viser,
at tilstanden er i orden, og hvis beboeren er tilfreds,
så lad dog være med at gøre noget, og lad de som
Referat fra beboermøde på Gal2ebakken den 19/6 02 om varmere2nskab 02 lanJ;!tidsplan. Side 3 qf 4

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Beboermøde om nyt beboerhus
30

mandag den 2. september 2002, kl. 19
i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
Valg af dirigenter
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Arkitekten fremlægger forslag til projekt.
De nyeste oplysninger om beboerhusøkonomien fra V A
Vejledende drøftelse af det mulige antal m2 ved hhv. minimum- og maksimum-beløbet
(Den endelige beslutning om økonomi træffes først på budgetbeboermødet den 17 sept.)
7) Eventuelt.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

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.

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Beboermøde antenneanlæg og netværk
onsdag den 4. september 2002; kl.
i Beboerhuset.

20 OO

Forslag til dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigenter
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Fremlæggelse af projektet
Beslutning om antenneanlæg og netværk
Eventuelt.

Materiale til mødet husstandsomdeles senest onsdag den 28. august
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.

VEND I

beboerhus

Nyt

0

Det blev efter behandling på såvel afdelingens beboermøde som foreningens generalforsamling i 2001 godkendt at sælge Galgebakkens institutionsbygninger til Albertslund Kommune.
Skødet er nu underskrevet med
overtagelsesdato pr. 1. oktober 2001.
. Be-tingelserne herfor er godkendt af
Finansstyrelsen. For at hele handlen
kan afsluttes skal der derfor nu ske en
tilbagebetaling af lån svarende til den
pris som kommunen giver for bygningerne.
For at vide hvordan økonomien
vil være for afdelingen efter et salg
skal vi have godkendt hvilke lån - og
dermed hvilket tilskud- derforsvinder fra afdelingen i forbindelse hermed.
Afdelingen har imidlertid fået
udpeget nogle af sine lån til "tvangskonvertering'', hvilket betyder at man
under alle omstændigheder vil tå en
lavere udgift, som _dog i de første
mange år vil blive modregnet fuldt ud
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i lavere tilskud fra staten. Denne
omlægning gøre det dog noget vanskeligere at udpege de lån der skal
omlægges i forbindelse med salget.
Der er dog ingen tvivl om at afdelingen vil tå en besparelse i udgifterne der giver mulighed for at man
kan optage et lån på kr. 2.000.000 til
betaling af et nyt beboerhus.
Som vi oplyste i forbindelse med
behandlingen heraf på beboermødet
har afdelingen naturligvis mulighed
for at beslutte at man vil bruge mere
end kr. 2.000.000 til opførelse af et
nyt beboerhus. Såfremt man låner
yderligere kan vi oplyse. at der vil
koste kr. 90.000 om året at låne kr.
1.000.000, svarende til kr. 1,49 pr. m2
om året i lejeforhøjelse.
Indtil den I. oktober 2003 råder
afdelingen stadig over beboerlokalerne i bygningerne - det er derfor først
fra denne dato at det nye beboerlokale skal være færdig.

Jan Weichardt, VA

GALGEBAKKEPOSTEN
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Referat fra beboermøde om nyt beboerhus den 2.9. 2002
Indledning: Beboermødet· var indkaldtfor at stilling til, om der skal arbejdes videre
på projektet på grundlag cifdet fremlagte forslag. Der blev uddelt 56 stemmesed/,er
til mødet, hvilket svarer til, at 28 husstande, eller 4% afsamtlige var repræsenteret.
Arkitekt Dorthe Mandrup fremlagde projektet ved hjælp afoverheads og en model cif
byggeriet. VAs direktør Jan Weichardt var til stede for at redegøre for de økonomiske forhold vedrørende byggeriet. Dirigenter: Dorte Brink blev va/,gt til dirigent og
Jytte Jørgensen tilmeddirigent. Sten Hansen (nævnssekretær) var referent.

Fremlæggelse af projektforslag
(punkt 4)
Biba Schwoon fra nævnet og byggefølgegruppen indledte med at byde
Dorthe Mandrup velkommen og give en
kort præsentation: På beboermødet den
24 april i år blev Dorthe Mandrupstegnestue udvalgt blandt tre foreslåede
arkitektfirmaer til at lave et projektforslag til nyt beboerhus.I aften er Dorthe
Mandrup til stede for at :fremlægge forslaget.Byggefølgegruppen og nævnet
har lige nået at se forslaget forinden og
er positivt indstillet og spændt på fremlæggelsen i aften.
Herefter præsenterede Dorthe Mandrup
projektet ved hjælp af overheads og en
model af byggeriet: Det nye beboerhus.
er placeret på torvet vinkelret på det
store beboerhus, men :fritliggende i forhold til dette (tegning I). Placeringen er
valgt for at skabe et godt uderum i en
sammenhæng mellem det store og det
nye beboerhus. Selv om husene ligger
adskilt, er afstanden kort, og der er visuel kontakt Rundt om bygningen placeres tre jordvolde formet som muslinge- ·
skaller, der skal fungere som ramper op
til terrassen.
Byggeriet er lavet som brokonstruktion, der er hævet 80 cm. over jorden og
består af to huse, der er forbundet af en
terrasse (tegning 2). Brokonstruktionen
kan laves i enten limtræ eller galvanise-
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ret stål. Murene er lavet af standard
facadeelementer. Glaspartierne i facaden
bliver transparente for lys, men afskærmede og ikke gennemsigtige. Taget
bliver med (mindst) forskriftsmæssigt
fald og med ovenlysvinduer. Det foreslås som en mulighed, at der laves en
lille tagterrasse oven på festlokalet.. Den
hævede brokonstruk:tion med en terrasse
imellem de to huse er bl.a. valgt, fordi
der ikke må bygges oven på hovedvandledningen (deklarationsarealet),
som løber tværs over torvet.
Det største af husene rummer et fest-.·
lokale, og det mindste af husene rummer
værksted, udlånskontor og depot (tegning 3). Rumhøjden bliver 3 meter.
Arealet på det store hus bliver ca. I 00
. m 2, og arealet på det lille hus bliver
ca. 70 m 2• Afhængig af økonomi og
behov kan der opføres en bygning med
større eller mindre areal, ved at anvende
flere eller færre sektioner end angivet i
projektet. Forudsat at der kan findes en
løsning på lydproblemerne, skal der kun
anvendes naturlig ventilation. Terrassen
kan afskærmes mod vejr og vind ved at
der opspændes sejldug. Herved kan man
på en billig måde få et ekstra plads til
arrangementer i sommerhalvåret.

Spørgsmål og kommentarer:
Dorthe Mandrup oplyste, at vandforsyningsmyndighederne mundtligt har sagt
ok til byggeriets placering i forhold til

GALGEBAKKEPOSTEN

f
l
,.~:i

deklarationsarealet, og man er i færd
med at få lavet en skriftlig godkendelse.
Henrik Jensen bemærkede, at en af
'muslingeskallerne' ligger på institutionernes areal. Aage Nissen udtrykte betænkelighed ved placeringen af huset,
fordi der bliver mindre plads på det store
torv til de store arrangementer med
mange mennesker, og fordi arealet mellem det store beboerhus' gavl og det nye
beboerhus' gavl bliver lukket af og adskilt fra resten af torvet. Jens Ellesøe,
Dorte Brink, Biba Schwoon m.fl. syntes
derimod, at huset var godt placeret på
. ~-torvet. Der vil stadig være tilstrækkelig
· plads til de store arrangementer på torvet
og placeringen. af et nyt hus på torvet
giver et bedre torvmiljø og nogle nye
muligheder, som med nytænkning kan
udnyttes i de store arrangementer.

Beboerhus-økonomien
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(punkt5)
Jan Weichardt orienterede: Finansstyrelsen har besluttet, at det er de lån som
udløber .først også skal betales ud først,
hvilket er det mindst fordelagtige for
Galgebakken. Men der bliver alligevel
ca. 2,3 mil. kr. til rådighed for det nye
beboerhus byggeri, som følge af salget
af de gamle bygninger til kommunen.
Renten er faldet lidt, så hvis der yderligere skal optages et lån på 1 mil. kr. til
_,_ byggeriet, er den årlige låneudgift p.t
·' nede på 86.000 kr., hvilket svarer til, at
hvert lejemål skal betale lidt under 12
ører om måneden pr m 2 • Jan Weichardt
gjorde opmærksom på, at byggeudgifterne ikke kan medtages i budget 2003
. på det kommende budgetbeboermøde,
fordi byggeudgifterne først bliver en
realitet hen på efteråret 2003, når byggesagen er afsluttet.. I praksis far byggeriet
først konsekvenser for huslejen i år
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2004. Til det sidste bemærkede Biba
Schwoon, at de økonomiske rammer for
beboerhusprojektet skal tages op på det
kommende beboermøde, fordi det har
vist sig, at vi ikke, som oprindelig besluttet, kan få et nyt beboerhus med
samme antal m 2 som det gamle, uden at
der optages et ekstra lån på 1 mil. kr.
Jens Ellesøe foreslog, at pladsen rundt
om huset, belægning, beplantning, flytning af pergola mv. bliver inddraget i
byggeprojektet og medregnet i byggelånet. Stig Larsen tilsluttede sig dette, og
anbefalede at også indretningen af huset
med møbler og inventar medtages, således at alle udgifter kommer med i projektet. Biba Schwoon gjorde opmærksom på, at hvis der skal bygges et hus af
samme størrelse, som det der afgives, så
bruges den økonomiske ramme på 2,3+ I
mil. Indtil nu har planen været, at renoveringen af pladsen skulle foretages
efterfølgende, efter at der var søgt
fondsmidler til opgaven. Vedrørende
nye møbler gjorde Jan Weic;hardt opmærksom på, at hvis der på den eksisterende langtidsplan er kalkuleret med
anskaffelse af nye møbler, så kan finansieringen ske ved, at anskaffelsen :fremrykkes. Vibeke Hansen mente at det var
vigtigt at huset fuldt ud klar til brug når
byggeriet var færdigt, og foreslog at der
laves et overslag over disse ekstra udgifter til budgetbeboermødet.

Mødets konklusioner
Dirigenten afsluttede ved at sammenfatte
stemningen på beboermødet:
- Beboermød~ godkender, at der arbejdes videre på det projekt, som arkitekten
har :fremlagt.
- Det drejer sig om det samlede projekt,
som indeholder et festlokale og værksted/udånskontor/depotrum.
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- På budgetbeboermødet den 17/9 tages
det op til godkendelse, at der arbejdes
videre på det samlede projekt
inden for en økonomisk ramme, som
indebærer en lånoptagelse på 1 mil. kr.
ud over beløbet, som fremkommer ved
salget af de gamle lokaler.
- Der skal laves en prisættelse af udgifterne til udearealer og inventar, således
at der ved den endelige
stillingtagen til projektet kan træffes
en beslutning om at hæve lånebeløbet
med disse udgifter.

'x9n1nq ·1.

Der var enighed om dirigentens konklusioner.

l

Punkt 6: Vejledende drøftelse af det
mulige antal m2 ved hhv. minimumog maksimum-beløbet:
Dirigenten forslog, at punktet bortfuldt
eftersom beboermødets indstilling W1der
de foregående punkter var, at der bør
arbejdes videre med det samlede projekt
inden for maksimum-beløbets ramme.
Der var enighed om, at punktet skulle
bortfalde.
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Referent:
StenHansen

Med-dirigent:
Jytte Jørgensen
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26. oktober 2002
Dirigent:
Dorte Brink
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BILAG: Tre af Dorthe Mandrups projekttegninger, som blev fremlagt på
beboermødet som overheads:
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------------------------------------------------Det er bedst at løbe gennem regnvejr

I sidste nummer af bladet skrev jeg
at man skal regne med at blive lige
våd uansat om man løber eller går
igennem en regnskylle; Men at jeg
ikke kunne opstille den matematiske
formel, som beviste min påstand.
Formlen er nu fundet. Det er en læser der har fundet den på Internettet.
Formlen er meget indviklet med
cosinusberegninger og den slags, så
jeg skal undlade at viderebringe den
her. Men ved hjælp af formlen når
man frem til det facit, at man bliver
mest våd hvis man går i gennem
regnvejr i stedet for at løbe.
Man kan kun bruge formlen, hvis
regnen falder direkte ned fra himlen,
og hvis man hverken går op ad bakke eller ned ad bakke igennem regnvejret.
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Det betyder for mig at se, at det nok
er en god ide at løbe ned til købmanden, hvis det regner.
Man kan også bruge paraply, men
det er jo en anden historie. Og man
kan vente til det holder op med at
regne, hvis købmanden ikke lukker
og 5 minutter. ·
Mit gode råd er derfor at begynde at
løbe hver gang man bliver overrasket
afregnvejr. Fidusen ved at løbe er
også, at så kommer man hurtigere ";-J
hjem og kan tage tøjet af og lægge -·
det på radiatoren.
Lars Messe/I
PS: En læser har lovet mig at skrive
en vandhistorie og Albertslunds
grundvand, men han nåede det .ikke
til dette nummer.

GALGEBAKKEPOSTEN

.

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Beboermøde om nyt beboerhus
mandag den 2. september 2002, kl. 1~0
i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
Valg af dirigenter
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Arkitekten fremlægger forslag til projekt.
5) De nyeste oplysninger om beboerhusøkonomien fra V A
2
6) Vejledende drøftelse af det mulige antal m ved hhv. minimum- og maksimum-beløbet
(Den endelige beslutning om økonomi træffes først på budgetbeboermødet den 17 sept.)
7) Eventuelt.
1)
2)
3)
4)

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

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Beboermøde antenneanlæg og netværk
onsdag den 4. september 2002, kl.
i Beboerhuset.

20 00

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4) Fremlæggelse af projektet
5) Beslutning om antenneanlæg og netværk
6) Eventuelt.

Materiale til mødet husstandsomdeles senest onsdag den 28. august
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand far udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimåtion. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har
huslejekontrakt med VA), ægtefæller og hermed ligestillede.
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BEBOERNÆVNET,
Galgebakken

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

Materiale til:
Beboermøde antenneanlæg og netværk
onsdag den 4. september 2002, kl. 20 00 i Beboerhuset.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Forslag til dagsorden
Valg af dirigenter
Valg afreferent
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Fremlæggelse af projektet
Beslutning om antenneanlæg og netværk
Eventuelt.

På beboermødet den 21. august 2001 blev det besluttet, at forny og modernisere vores antenneanlæg, og samtidig tilbyde mulighed for at vi kunne etablere et fælles telefon- og EDB-net. Frem til
den 10. september 2001 blev projektet godkendt ved urafstemning, hvor 90% afde afgivne stemmer
var ja-stemmer.
Der opstod efterfølgende forsinkelser i forhold til at få kommunen og V A's bestyrelse til at
godkende projektet - og da det var gået i orden viste det sig, at den rådgiver vi havde knyttet til
projektet ikke kunne "levere varen". Vi har derfor skiftet rådgiveren ud, og det er nu Carl Bro NS
der står som projektleder. I mellemtiden er også V A's byggeadministration kommet op at stå, så
V A kan fungere ordentligt som bygherre.
Alt i alt har dette betydet, at vi har måttet ud i en ny forhandlingsrunde med de mest kvalificerede
bydere fra licitationen (som jo var i maj 2001), og disse forhandlinger har desværre resulteret i, at
projektet bliver betydeligt dyrere end oprindeligt forudsat.
Da den gamle beslutning således ikke kan gennemføres, har Nævnet valgt at sende det nye
projekt til fornyet behandling på et beboermøde. Nævnet mener det er forsvarligt, at "nøjes" med
beboermødet. Dvs. at vi ikke foreslår en ny urafstemning - på baggrund af den store opbakning der
var sidst vurderer vi, at en ny urafstemning blot vil trække projektet yderligere i langdrag.
I det følgende kan du derfor læse en kort beskrivelse af det projekt du nu bliver bedt om at sige ja
eller nej til. For uddybning af de enkelte punkter foreligger en mere detaljeret beskrivelse, som kan
fås på Nævnskontoret, på www.galgebakken.dk, eller på selve beboermødet.

Det nye projekt:
1. Nye kabler og forbindelser.
Baggrunden for beslutningen om fornyelsen er primært, at vores nuværende antenneanlæg er nedslidt, og at udvidelser med flere kanaler kun kan gennemføres, hvis vi investerer i nyt anlæg og nye
kabler. Vores anlæg kan formentlig holde få år endnu, men vi kan under alle omstændigheder se
frem til betydelige vedligeholdelsesudgifter og ustabil drift indenfor de nærmeste år. Derfor er det
en god ide at skifte nu, og få nye muligheder med i købet for den samme pris.
Det nye antenneanlæg er baseret på Coax ledninger, der fremføres fra Hovedstation via fordelere og
forstærkere ud til slutbrugeren (Antennestikket). Kablerne nedgraves i kabelkanaler under hele
Galgebakken, mellem de enkelte blokke. Under husene trækkes kablerne i krybekældrene, hvorfra
forbindelserne til de enkelte lejligheder etableres.
Materiale til beboermøde på Galgebakken om antenneanlæg og netværk den 4/9 2002.
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Det ligger fast, at der vil blive mulighed for at beholde sit nuværende telefonnummer, eller at få et
nyt nummer i en særlig nummerrække (77 .. .... ) som reserveres Galgebakken. Det bliver gratis at
tilslutte sig indenfor de første tre måneder fra anlægget tages i brug - derefter er der en
tilslutningsafgift.
Anlægsbidraget til telefonanlægget bliver kr. 22,85 pr. måned, hvortil kommer et abonnement til
telefonselskabet på kr. 35 pr. md. Herudover bliver man faktureret for sit konkrete forbrug, direkte
fra telefonselskabet. Minutpriser mv. er vedlagt som bilag. Det understreges igen, at kun de
husstande der ønsker at deltage skal betale dette bidrag.

5. EDB og Internet.
Samtidig med de nye antennekabler får vi mulighed for at etablere et lokalt netværk på Galgebakken, så de der ønsker det kan kommunikere med hinanden og med internettet her igennem. Lokalnettet f'ar en tilslutningshastighed på 100 Mb/s frem til hver enkelt lejlighed.
Det skal understreges, at den enkelte husstand selv beslutter om man ønsker at deltage i lokalnettet,
og kun de der tilslutter sig skal betale.
(

Internet tilslutningen kommer til at koste kr. 75,35 pr. måned. Denne pris er inkl. abonnementsafgift
til internettet i døgnets 24 timer, dvs. der skal ikke betales ekstra for brug afinternet (Flatrate).
I dette tilbud ligger, at hver enkelt husstand selv beslutter, om man vil købe en "pakke" hos
internetudbyderen med 5 mail-adresser, web-hotel mv. Pakken koster i givet fald kr. 10 pr. md.,
som skal betales oven i de kr. 75,35.
I god tid inden ibrugtagning vil der komme en nøje beskrivelse heraf, så hver husstand i ro og mag
kan vælge om man ønsker at deltage i Galgebakke-nettet.

6. Hvad nu?
Samtidig med indkaldelsen til beboermødet har VA anmodet kommunen om at tage stilling til det
nye budget. I Nævnet håber og forventer vi, at kommunen vil godkende den nye økonomi rent
administrativt. Men økonomiudvalget holder møde dagen inden beboermødet, så denne afgørende
forudsætning er på plads.
Når den endelige ibrugtagningsdato kendes, vil hver enkelt husstand modtage en mere specifik
beskrivelse af mulighederne for til- og fravalg. Det gælder generelt, at det er gratis at blive tilsluttet
ved opstarten af projektet, men senere tilslutning koster et gebyr, typisk på et par hundrede kroner.
Det kan altså anbefales, at man tænker sig godt om.

7. Hvornår er det klar?
Hvis projektet vedtages på beboermødet og ikke forsinkes af en kommunal godkendelsesprocedure,
vil anlægsarbejderne kunne gå i gang i september/oktober, og netværket vil være klar til brug primo
2003.

8. Mstemningstema.
Nævnet indstiller, at flg. afstemningstema vedtages:
Beboermødet godkender det på beboermødet den 4. september 2002 fremlagte projekt, og
bemyndiger Nævnet til, sammen med VA, at gennemføre projektet indenfor den foreslåede
beløbsramme på kr. 11.923.030.

Vedlagt: Bilag 1: Beregning af antenneafgift mv. af 26/8-2002
I øvrigt foreligger: Projektbeskrivelse med div. bilag af23/8-2002, som fås på Nævnskontoret eller
ved beboermødet, eller kan ses på www.galgebakken.dk, fra onsdag den 28. august 2002.
Materiale til beboermøde på Galgebakken om antenneanlæg og netværk den 4/9 2002.
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Tillæg til Galgebakkeposten nr. 273, oktober 2002
Referat fra:

Beboermøde om antenneanlæg og netværk Afholdt 4/9.2002
Mødet var indkaldt for at tage stilling til et nyt forslag om antenneanlæg og netværk. Det nye projekt er udarbejdet, fordi projektet, som blev vedtaget i år 2001, ikke kunne realiseres. Der blev uddelt 106 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til, at 7, 6% af samtlige husstande var repræsenteret. Endvidere deltog
Flemming Stenaa Jensen fra VAs byggeafdeling og Carsten Lund fra rådgiver.firmaet Carl Bro IT & Tele i
mødet. Claus 'Mumme 'Mortensen blev valgt til dirigent og Knud Hansen til med-dirigent. Sten Hansen
(nævnssekretæren) var referent.

Uddybende om forslaget:
Udredning afforviklingerne:
Mumme indledte med at beklage, at beboennødet
efter et års forløb igen skal behandle sagen: Der er
løbende orienteret i Galgebakken om, hvad der gik
galt under vejs. Blandt andet har der manglet støtte
fra VA, og samarbejdet med den tidligere rådgiver
fungerede ikke tilfredsstillende. Mumme understregede dog, at i det sidste lange stykke tid har samarbejdet fungeret upåklageligt, både med den nye rådgiver og med VA-husets nyoprettede byggeafdeling.
Arbejde med at gennemgå, revurdere og delvist
forny det kuldsejlede projekt har imidlertid været
omfattende og tidskrævende. I forbindelse med det
nye projekt er der søgt om tilladelse hos kommunen
til at optage de nødvendige lån. Kommunens behandlede ansøgningen vedrørende det forrige projekt
særdeles grundigt, så håbet var, at den nye ansøgning kunne behandles rent administrativ. Men også
denne gang skal ansøgningen behandles politisk i
kommunens økonomiudvalg, hvilket først kan ske i
begyndelsen af oktober. Dette forventes dog ikke, at
forsinke realiseringen af projektet.
De væsentligste ændringer i projektet:
Der er valgt en anden type telefonanlæg, hvor der
ikke anvendes en central omstilling, så der bliver
ikke behov for at opføre en teknikbygning på rullebakken. Herved spares en hel del penge. Til gengæld
udføres hovednettet som 1-gigabitekabler, hvilket
giver en fordyrelse, men også et mere fremtidssikret
anlæg.
Stikkene i boligerne:
Der skal monteres nye stik i samtlige boliger. 3 stik i
de store boliger, 2 stik i C-boligerne og 1 stik i de
små boliger. I supplementsboligerne skal beboeren
betale et selvstændigt antennebidrag. Det bliver undersøgt, om stikket i Al-boligerne kan placeres i det
store rum. I de større boliger, hvor der opsættes mere
end et stik, kan der tilsluttes tv-, radio- og telefonapparater til alle stikkene. Computerforbindelsen til
Internettet kommer til at fungere anderledes, fordi
der kun bliver et aktivt stik til rådighed pr. abonnement. Man kan så selv lave et internt netværk i boligen, h~s man ønsker at flere computere skal være
tilsluttet. Hvis man senere ønsker, at få et af de andre stik i boligen gjort til det aktive stik, kan dette
ændres, formodentlig mod et mindre omstillingsge-

byr. De gamle Tv-stik kan ikke længere bruges, og
de gamle telefonstik kan kun bruges fortsat, hvis
man bibeholder sit abonnement på TeleDanmark.

Telefonanlægget:
Anlægget er baseret på analoge telefoner, fordi det
er den type apparater, som langt de fleste har i forvejen. Formentlig bliver det selskabet Group
Networks, som der indgås aftale med, og der bliver
mulighed for omstilling, opnotering, banke på m.m.
Hvis man tilmelder sig telefonordningen, bliver det
dog ikke længere muligt lejlighedsvis at benytte
andre telefonselskabers tjenester (f.eks. IO 10 for
Tele2 osv.). Dette kun er noget som TeleDanmark
skal tilbyde pga. deres leverancepligt. Henrik
Nordfalk mente, at det indebærer, at man så ikke kan
benytte 'tryk 5'-opnoteringen, når man ringer til optagede TeleDanmarkkunder, f.eks. sin læge. Rådgiveren, Carsten Lund ville undersøge dette nærmere.
Hvis der skal kunne benyttes ISDN-telefoner, skal
der tilsluttes ISDN-porte på telefoncentralerne, hvilket vil give nogle ekstra omkostninger, men det kan
være relevant at undersøge interessen blandt beboerne. Anlægget er dimensioneret til 700 abonnenter,
hvilket skønnes at være rigeligt i opstarten. Hvis
behovet på et tidspunkt bliver større vil en udvidelse
let kunne foretages uden de store ekstraomkostninger.
lnternetforbindelsen og lokalnettet:
For at kunne benyttet Edb-forbindelsen skal man
have et netkort i sin computer. Det koster nogle få
hundrede kr., hvis man ikke allerede har en computer med netkort. Det interne netværk bliver så hurtigt, at man f.eks. kan spille computerspil over netværket uden problemer. Forbindelsen til Internettet
bliver langt hurtigere end de gængse modemforbindelser og også hurtige end ADSL-forbindelser. Netværket bliver lavet med kabler, fordi det vil være for
usikkert at anvende trådløse forbindelser. Man får
24-timers adgang til lokalnettet og Internettet til den
faste abonnementspris. Yderligere tjenester i form af
mailadresser, hjemmesider, firewalls, public IPadresse m.m. bliver tilbudt i en særlig pakke, men
man kan i stedet vælge at benytte tjenester fra andre
selskaber. Man behøves ikke at være med i telefonordningen for at være med på Edb-nettet.

\ Referat fra beboermøde på Galgebakk(n 1/,,µ 419. 02 om antenneanlæg og EDB-net.
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Galgebakken
Indkaldelse til:

Budgetbeboermøde
tirsdag den 17. september 2002, kl. 1930
i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg

4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
5) Godkendelse af referater:
Regnskabs-beboermødet 24. april 2002
Beboermøde med debat om varmeregnskab og langtidsbudget

Forslag og emner til behandling forud for budgetbehandlingen:
6) Miljø og agendaplan
a) Ny affaldsordning på Galgebakken
b) Revision af Galgebakkens agendaplan
c) Indstilling om fortsættelse af miljømedarbejderstillingen
7) Beboerhusøkonomi.
a) Orientering fra beboermødet om nyt beboerhus, mandag den 2. september
b) Beslutning om økonomien til nyt beboerhus
8) Galgebakkens langtidsplan for vedligeholdelse

9) Budget 2003
a) Gennemgang og diskussion af budget 2003
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119)
d) Godkendelse af budget 2003
10) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens
11) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandle på beboermødet, skal være nævnet i hænde senest tirsdag den 3.
september.
Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til beboermødet bliver
husstandsomdelt senest den tirsdag 10. september.

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 VA), ægtefæller og hermed ligestillede.

VEND I
(beboennøde-indkaldelseme er husstandsomdelt mandag den 19. august)

Forslag til
Miljø- og agendaplan for Galgebakken 2002-2003
INDLEDNING
Denne lokale Agendaplan for Galgebakken er
vedtaget på beboermødet den 17. september
2002. Planen beskriver målsætninger i miljøarbejdet og projekter i det kommende år.
Realiseringen af planen foregår i samarbejde
mellem Driften, beboerne, Agendagruppen og
øvrige beboergrupper. Kun hvis mange beboere vil arbejde med og praktisere miljøskånsom adfærd, vil det lykkes at realisere målsætningerne i agendaplanen i et rimeligt tempo.
Agendagruppen er en åben beboergruppe, der
bl.a. har til opgave at udforme forslag til
agendaplanen.
Navne og adresser på Agendagruppens medlemmer kan ses i seneste nummer af Galgebakkeposten eller udvalgsliste.

Agendagruppen fo~elægger en revideret
Agendaplan for beboerne på det årlige budgetbeboermøde, desuden forelægges budget- .
forslag for de sager i Agandaplanen, der skal
gøres noget særligt ved i det kommende år.
Agendaplanen indeholder 4 afsnit:
1. En beskrivelse af de overordnede målsætninger i planen.
2. En status over hvordan det er gået med
miljøindsatsen i det forløbne år.
3. En liste over de sager, der skal prioriteres
i det kommende år.
4. En huskeseddel over hvad der på længere
sigt skal gøres noget særligt ved.

1. DE OVERORDNEDE
MÅLSÆTNINGER
Planens overordnede målsætninger er:
• At nedsætte miljøbelastningen ved at beboerne inspirerer og motiverer hinanden
til at udvikle bedre miljøvaner i dagligdagen.
• At holde huslejen nede ved en bedre udnyttelse af mulighederne for at spare på el,
vand og varme samt mindske mængden af
affald.
• At gøre Galgebakken til et endnu bedre
sted at bo, ved at vi aktivt sætter vores
præg på udformningen af omgivelserne og
løsningen af fælles opgaver.
• At prioritere miljøaspekter højt i beslutninger om vedligeholdelse og renoveringer af Galgebakkens boliger, bygninger,
faciliteter og udeområder.

2. STATUS FOR 2001-2002
. En miljømedarbejder er ansat
Siden 1. marts 2001 har vi med tilskud fra.
Den Grønne Jobpulje haft miljømedarbejder
Yvonne Nielsen ansat i et særligt miljøprojekt. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Driften, Nævnet, Agendagruppen, Genbrugsgården og Galgebakkeposten.
Miljømedarbejderen har til opgave at støtte
både beboerne og Driften i miljøindsatsen.
Tanken med projektet var at bringe miljøarbejdet ''et skridt videre", dvs. have en professionel, lønnet miljømedarbejder, som støttede
beboerne og Driften i deres miljøindsats.
Projektperioden skulle så vise, om en lønnet
miljømedarbejder ser ud til også at "tjene sig
selv hjem" i kraJl: af de økonomiske besparelser, som miljøindsatsen giver for afdelingen
og i beboernes privatøkonomi.
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3. PRIORITERINGER I 2002-2003
Miljøarbejdet i det kommende år vil blive
præget af, om budgetbeboermødet beslutter,
at en miljømedarbejder fortsat skal være ansat. Prioriteringerne påvirkes ikke af det, men
ambitionerne må skrues ned, hvis der pr.
1.1.2003 ikke længere er en miljømedarbejder
på Galgebakken.
Følgende sager står på prioriteringslisten:
Et bedre lokalt grønt regnskab
Agendagruppen udarbejder et lokalt grønt ·
regnskab for 2003-2004 og forelægger det til
budgetbeboermødet i 2003. Heri beskrives
elforbrug og varmeforbrug for de enkelte boligtyper, en udspecificering af affaldsfraktioner, varmeforbruget, en række miljøindikatorer samt økonomien forbundet hermed.
Dagrenovation
Efter påbud sommeren 2002 om at udbedre
forholdene for skraldemændene vil vi på basis
af beslutninger på budgetbeboermøde i september 2002, sandsynligvis få en helt ny renovationsordning i det kommende år. Uanset
løsning, skal der arbejdes på så god en løsning
som mulig med hensyntagen til både miljø og
økonomi.
Kompostering
Indsatsen for at få flere beboere til at kompostere fortsættes med individuel rådgivning og
generel vejledning.
'

14-dagestømning
Forsøgsordningen med 14-dagestømning i
Vester og Torv afsluttes 1.2.2003. Projektet
skal evalueres og brugergruppen informeres
om resultater, fordele og ulemper samt lugtgener, som evalueringen af projektet særligt
vil vægte.
Genbrugspladsen
Forholdene på genbrugspladsen skal fortsat
forbedres for ansatte, genbrugsgruppen og
beboere, således at affaldssorteringen effektiviseres. Forbedring af genbrugshallen skal ske
ved ændring af indretning og bedre skiltning,

så beboerne f'ar bedre muligheder for at sortere deres affald og stille genbrugsemner på de
rigtige steder.
Vaskeriprojekt
Der er afsat en million kroner til renovering af
vaskeriet i 2003, hvilket skulle være nok til at
Galgebakkens beboere kan få et nyt vaskeri af
høj kvalitet. I licitationen vil der blive lagt
vægt på at vi f'ar et brugervenligt vaskeri og
maskiner med bedst mulig vaskeeffekt og
ressourceudnyttelse.
Ressourceforbruget
Det er fortsat en opgave at mindske forbruget
af vand, varme og el. I det kommende år vil
der blive søgt gennemført en ny vurdering af
mulighederne for opsætning af vandmålere i
de enkelte boliger, da dette sandsynligvis kan
bidrage til væsentlige vandbesparelser.
Ny lokal Agendaplan efteråret 2003
Agendagruppen udarbejder forslag til ny lokal
Agendaplan og forelægger det på budgetbe-:boermødet i 2003.
Beboermødet opfordrer til:
- at alle beboere i det daglige gør deres til, at
forbedringerne og besparelserne kan virkeliggøres
- at man som beboer afsætter tid til at arbejde
aktivt i Agendaplan-arbejdet som i de kommende år f'ar brug for flere og nye kræfter.

4. AGENDAPLANENS HUSKESEDDEL
Indeholder ting, der skal holdes øje med, og
ideer til kommende initiativer.
✓

Indeklima
Nævnet har i 2001-2002 foretaget undersøgelser af de indeklimaproblemer, der er tilbage
efter tag- og varmesagerne.1 2003 vil Galgebakken bestille formulering af et projekt til
nedbringelse af fugt og kuldepåvirkninger i
boligerne hos et professionelt firma.
✓

Nedsættelse af ressourceforbruget
Forbruget af el, vand og varme skal nedsættes, fordi der er tale om begrænsede ressourcer i naturen.
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Det er aftalt med Albertslund Kommune, at
kommunen undlader at bruge salt på Galgebakkens hovedstier.
Som det fremgår af bilaget om Galgebakkens
naturindhold så trives naturen da også på Galgebakken, med mange forskellige arter af
både planter og dyr, fordi vi ikke bruger
plantegifte og kunstgødning.

Agendagruppen 3. september 2002
Bilag:
Galgebakkens naturindhold.
Resume af beretning om mål og resultater i de
første 1½ år med et miljøprojekt på Galgebakken.
Lokalt grønt regnskab for Galgebakken 2001.

September 2002

Galgebakkens naturindhold
Af Biolog Poul Evald Hansen
Planteliv
Af vilde planter vil kunne
findes i alt fald 241 forskellige arter. Dyrkede planter er
ikke medtaget. Kun arter,
der kan formere sig i naturen, er taget med, og derfor
er oprindeligt udplantede
arter, som efterfølgende har
Fugleliv
kastet frø eller er spiret ved
Fugle, der yngler almindeligt rodskud, medregnet, da de
i Galgebakken, er Musvit,
så regnes for hjemmehøSolsort, Stær, Husskade,
rende eller naturaliseret. En
konkret liste over arterne
Blåmejse, Gærdesmutte,
Skovspurv samt sangfuglekan afhentes hos miljømedarbejderen. De 241 arne Mun.k og Løvsanger.
Mindre almindeligt foreter tilhører følgende familier:
kommer Gråspurv, Rødhals, Ranunkel, Valmue, cannaHavesanger, Gærdesanger, bis, Elme, Nælde, Bøge,
Birke, Hassel, Nellike, SaltTornsanger og nogle år
Gulbug. Der er vist ikke
urt, Pileurt, Perikum, Katost,
ynglende Skovskader og
Viol, Pile, Kodriver, Rosen,
Grå-Krager, selv om de ses Ærteblomst, Dueurt, Kornel,
ofte. I antennemasten ved
Vortemælk, Ahorn, SurkløMaterialegården er opsat en ver, Storkenæb, Balsamin,
uglekasse, men natugler er Skærmplante, Singrøn, Natsjældent hørt eller set i Gal- skygge, Snerle, Rublad,
gebakken. Derimod yngler
Læbeblomst, Vejbred, OliAlliker i uglekassen.
ven, Maskeblomst, Klokke,
Krap, Kaprifolie, Kartebolle,
Kurvblomst, Siv, Halvgræs,
Græs, Arum, Hyacint og

Galgebakkens beliggenhed
tæt op ad Vestskoven betyder, at dyr og planter fra
skoven finder fæste på Galgebakken - hvis Driften af
Galgebakkens udearealer er
miljøvenlig. Og det har den
været til dato.

(

Orkide. Og Grupperne: Karsporeplanter og Korsblomstrede.
Generelt findes der ingen
sjældne planter på Galgebakken, men af lidt mere
bemærkelsesværdige arter
kan nævnes orkideen SkovHullæbe som er ganske almindelig på støjvoldene, og
som også ses nogle steder
på P-pladserne. Desuden
Kløvplade, Farve-Gåseurt,
Vild Merian og NældeKlokke. Fra vores dejlige
usprøjtede græsplæner kan
nævnes Stivhåret Ranunkel,
Glat Ærenpris, Storkronet
Ærenpris, Høst-Borst, TrådÆrenpris, Opret Hønsetarm,
Almindelig Hønsetarm,
Femhannet Hønsetarm,
Knold-Rottehale og Mælkebøtte.
Pattedyr
Ræv (rævegrave på skråningen ned mod Hyldespjældet), Skimmelflagermus (flere dødfundne) og
sikkert også
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Resume af beretning om mål og resultater
i de første 11/2 år
med et miljøprojekt på Galgebakken
Den egentlige beretning kan rekvireres hos Beboernævnet Øster 1-2. tlf. 43

Projektets baggrund og formål
Budgetbeboermødet september 2000 besluttede, at Galgebakken skulle have en
lønnet miljømedarbejder ansat i et miljøprojekt, støttet af Den Grønne Jobpulje
(DGJ). Marts 2001 blev Yvonne Nielsen
ansat og i 1½ år har hun arbejdet med
de områder, der blev beskrevet i ansøgningen til DGJ. Projektet var knyttet
sammen med Galgebakkens lokale Agendaplan, som miljømedarbejderen skulle

64 15 02. beboer@image.dk

hjælpe med gennemførelsen af gennem
professionel og lønnet hjælp til beboerne
og Driften, uden en stor huslejestigning.
Formålet var at føre Galgebakken "et
skridt videre" fra en indsats præget af et
væld af miljøinitiativer fra beboerne, som
desværre ofte ikke førte til varige miljøtiltag, til en. indsats hvor en ansat miljømedarbejder med arbejdstimer og ekspertise bistod beboere og Driften med at
forankre miljøindsatsen.

SOdan sD budgettet ud for Drene 2001 og 2002
år 2001
225.000,Løn miljømedarbejder
Projekter, indretning, drift af kontor 50.000,-

Udgifter i alt

275.000,-

175.000,Tilskud fra Den Grønne Jobpulje
Galgebakkens lønandel og projekter 100.000,-

Indtægter i alt

275.000,-

år 2002
240.000,50.000,-

290.000,-

I alt
465.000,100.000,-

565.000,-

175.000,115.000,-

350.000,215.000,-

290.000,-

565.000,-

S§dan ser det foreløbige regnskab ud
år 2001
202.156,Løn miljømedarbejder
Projekter, indretning, drift af kontor 45.438,-

Udgifter i alt

247.594,-

år 2002
(forventet)
255.142,30.000,-

457.298,75.438,-

285.142,-

532.736,-

Tilskud fra Den Grønne Jobpulje
175.000,Galgebakkens lønandel o~ projekter 72.594,-

175.000,110.142,-

Indtægter i alt

285.142,-

247 .594,-

. 350.000,182.736,-

532.736,-
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Hun har desuden undersøgt markedet for
hårde hvidevarer på baggrund af følgende vedtagelse på budgetbeboermødet 17.
september 2001: Der skal med hurtigst
mulig virkning indkøbes de energi- og
ressourcemæssigt bedste h§rde hvidevarer (køl/frys og komfurer) til den løbende udskiftning.
Arbejdet med de hårde hvidevarers elforbrug indebar undersøgelse af markedet,
undersøgelse af omkostningerne ved en
eventuel ombygning af boligernes køkkenskabe så der var plads til køle/fryseskabe i bredden 60 cm. og kontakt
til NESA's energirådgivere samt forhandlere og producenter af hårde hvidevarer.
Det har på nuværende tidspunkt ikke
være muligt at finde frem til en god løsning for Galgebakken, da der er et konkret problem med at finde separate Amærkede køle- og fryseskabe med et
miljørigtigt kølemiddel, som kan stå
ovenpå hinanden, uanset bredde.
Desuden er udarbejdet et koncept for
brugs- og miljøvurdering af komfurer og
køle-/fryseskabe samt en brugsanvisning
til beboere, der får nye komfurer med
glaskeramiske plader. Ifølge VAs grønne
regnskab for 2000 og 2001 er elforbruget
pr. person faldet på Galgebakken.
Nedsættelse af varmeforbruget
Miljømedarbejderen har ikke haft særlige
arbejdsopgaver i forbindelse med varmeforbruget, men hun har mødt spørgsmålet ofte i sit daglige virke. I Galgebakkeposten har hun skrevet artikler om det
indendørs trivselsmiljø på Galgebakken,
varme, fugt, mug og komfort samt de
høje varmeregninger. Det samlede var"
meregnskab for Galgebakken i 2001 har
vist en lille stigning i varmeforbruget.

Galgebakkens lokale grønne Regnskab
For at give beboerne mere brugbar status
over miljøtilstanden på Galgebakken end
VAs grønne regnskab, er udarbejdet et
lokalt grønt årsregnskab for Galgebakken
2001. Regnskabet er en uddybning af
Grønt Regnskab for Galgebakken fra VA
og fra Albertslund Kommune. Af det lokale regnskab fremgår forbrug af el og
varme for de enkelte boligtyper, og
mængderne af de forskellige affaldsfraktioner som Galgebakkens beboere sorterer i. Miljømedarbejderen har været et
væsentligt omdrejningspunkt i arbejdsgruppens arbejde - som miljøkyndig, som
sekretær, som den, der indsamlede oplysninger og bearbejdede dem, og som
medforfatter af selve regnskabet.
Affald på Galgebakken
Der er ydet bistand til Driften og beboerne med drift og brug af de nuværende
affaldsordninger, og forslag er udarbejdet
til nye affaldsordninger, som er mere
miljøvenlige og billigere for Galgebakken.

Miljømedarbejderen har vejledt med skiltning på de lokale containerpladser og på
Genbrugsgården. I den forbindelse er nye
regler fra kommunen om kildesortering af
pap, papir og PVC blevet indarbejdet i
Galgebakkens affaldssystem med nye
steder for aflevering og med skiltning på
affaldsstationerne og opsætning af mærkater på containere samt artikler i Galgebakkeposten.
I flere af D-husene er der problemer i
affaldsskurene. Der er udformet og opsat
vejledninger i skurene, om hvordan man
sorterer sit affald. Til samtlige Galgebakkens beboere er en pjece med anvisning
på affaldssortering under udarbejdelse.
Den hedder Affald - s§dan.
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Desuden har hun skrevet artikler til Galgebakkeposten og organiseret kompostbod til Galgebakkens majfest 2002 samt
udarbejdet de to foldere Kompostering sOdan kommer du i gang samt Kompost

fællesvaskeriet
For at få en mere miljøvenlig drift af det
eksisterende vaskeri blev det besluttet på
et møde i vaskerigruppen, at der skulle
nyt og miljørigtigt vaskepulver på vaskeriet. Markedet blev undersøgt og det
mest miljørigtige og billigste blev valgt.
På vaskeriet er opsat informationsmateriale om miljørigtig vask og det unødvendige og miljøskadelige i anvendelsen af
skyllemiddel samt ikke-rygnings skilte.
Desuden er Grøn Informations Faktaark
blevet lagt på vaskeriet.
171 brug for dem, der vasker hjemme eller
har eget vaskepulver med på vaskeriet,
er der hjemskaffet sæbemål der kan købes hos Købmanden, og der er lavet "riv- .
ud-sider" i Galgebakkeposten om, hvordan man vasker miljørigtigt på både fællesvaskeriet og i den private vaskemaskine.
Et nyt fællesvaskeri i 2003, som er mere
miljørigtigt end det nuværende, og som i
anskaffelse og drift, økonomisk er til at
overskue er afsat på langtidsplanen. I
denne forbindelse er markedet for vaskemaskiner og tørretumblere blevet undersøgt. Vaskerigruppen har sammen
med VAs grønne udvalg været på ekskursion til Folehavens grønne vaskeri, som
efter ekskursionen og på baggrund af en
fremskaffet evalueringsrapport blev vurderet i Vaskerigruppen til at være uegnet
som model for et nyt fællesvaskeri på
Galgebakken.

skeriet for at få et grundlag for beslutning
om kapaciteten i det nye vaskeri. En
spørgeskemaundersøgelse i Galgebakkeposten efteråret 2001 gav en for lille
svarprocent (17% af husstandene). En
interviewundersøgelse foretaget i foråret
2002 af en studerende fra husholdningslærerseminariet Ankerhus gav heller
ikke noget dækkende billede af, hvor
mange beboere der bruger fællesvaskeriet, og hvordan de bruger det. Først en
interviewundersøgelse over en uge i juni
2002 i vaskeriet, har givet de ønskede
præcise oplysninger om udnyttelsen af
vaskeriet: ca. ¼ af Galgebakkens husstande er faste brugere af fællesvaskeriet, og den nuværende kapacitet kan formentlig justeres.

Informations- og formidlingsopgaver
Miljømedarbejderen har været brugt til at
løse informations- og formidlingsopgaver i
de fleste af ovennævnte sager. Derudover har hun skrevet den faste rubrik i
Galgebakkeposten, Tante Grøns dagbog.
Hun er blevet interviewet af ViiVA, boligforeningens blad, om miljøarbejdet på
Galgebakken og har organiseret besøg på
Genbrugsgården for VAs grønne udvalg i
marts 2002. Miljøprojektets styregruppe
gik til pressen - Albertslundposten og
Politiken - i januar 2002, da Anders
Foghs regering nedlagde Den Grønne
Jobpulje. Det skete, fordi styregruppen
mente at tilskuddet fra Den Grønne Jobpulje til Galgebakkens projekt var et
glimrende eksempel på, at puljeordningen
gør god lokal nytte miljø~æssigt.

Der er blevet brugt meget krudt på at
kortlægge beboernes brug af fællesva-
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Det lokale grønne regnskab indeholder en række særlige miljøoplysninger om
Galgebakken, som ikke findes i V A's grønne regnskab eller i Albertslund
Kommunes lokale grønne regnskab for Galgebakken.
Det lokale grønne regnskabs oplysninger gør status over 2001, og kan bruges
til at Galgebakken som helhed og de enkelte beboere individuelt, sætter sig
mål for hvordan det skal gå i 2002 med ressourceforbruget og affaldet.
Det grønne regnskab indeholder også oplysninger om, hvad vores
ressourceforbrug og affald har kostet os i 2001.

Udarbejdet af Galgebakkens Agendagruppe med baggrund i
forbrugstal leveret af Vridsløselille Andelsboligforening (VA),
Albertslund Kommune og NESA.
3. september 2002
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Galgebakkens antal beboere" boligtyper og størrelser
Antallet af beboere i 2001 på Galgebakken var 1642 personer.
Galgebakkens boligtyper er A gårdhavehuse, B store rækkehuse og C små rækkehuse som alle er
opdelt i typer efter antallet af rum. Desuden er der Det-værelseshuse.
Det samlede antal af de enkelte boligtyper på hele Galgebakken, er nævnt i parentes.

A Gårdhavehuse
AS
5 rum
A4
4rum
A3
3 rum
A2
2rum
Al
1 rum
D et-værelses huse
1 rum
D

2

128 m
104m2
93m2
35m2
25m2
31 m2

(116)
(26)
(24)
(27)
(36)

(74)

B store rækkehuse
BS
5 rum
B4
4rum
Bl
1 rum

130m2
104m2
26m2

(140)
(4)
(6)

C små rækkehuse
C2
2rum
C3
3 rum
C4
4rum

59m
73m2
2
87m

2

(125)
(20)
(125)

Fejlkilder
En del af Galgebakkens boliger har ikke været i brug hele året, fordi der har været ind- og
udflytninger. Disse boliger er med hensyn til el- og varmeforbrug registreret med forbrugstal der
ikke dækker over et helt år. Desværre har det ikke været muligt at trække disse boliger ud af det
samlede grønne regnskab. I opgørelser over forbrug i de enkelte boligtyper optræder der derfor
forkert mange boliger med lave forbrugstal.

I enkelte figurer for ihdividuelt forbrug af el og varme er det samlede antal boliger mindre end
ovenfor angivet. Dette skyldes fejloplysninger fra NESA og V A.
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Vandforbruget i Galgebakken,
Albertslund og Hyldespjældet

V and forbruget er målt pr person, fordi
det meste varid der bruges, er
personafhængigt - hygiejne,
toiletbesøg, tøjvask.
I 2001 har vandforbrugetværet en
smule højere på Galgebakken end i
Albertslund som helhed.

Galgebakken

Albertslund

Hyldespjældet

Varmeforbruget i Galgebakken,
Albertslund og Hyldespjældet

...

~

Varmeforbruget måles som forbrug pr.
2
m boligareal, fordi boligens størrelse
har afgørende betydning for hvor
meget varme der er bru.g for .
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V armeforbruget på Galgebakken har i
2001 været en del højere end i
Albertslund som helhed.

g

i

Hyldespjældet viser, at man kan leve
med at bruge 25% mindre vand end
man gør her på Galgebakken.

5

0

Hovedfor-klaringen på dette er nok, at
vores boliger er dårligere isoleret, men
en del af forklaringen kan også være at nogle beboere bruger mere varme end nødvendigt, bruger
termostaterne forkert og undlader at lukke døren mellem varme og kolde rum.
Galgebakken

Albertslund

Hyldespjældet

Hyldespjældet bruger væsentligt mindre varme end Galgebakken, og her er forklaringen nok at
Hyldespjældets boliger er bygget efter energikrisen, og derfor er bedre isolerede og har mindre vinduer.
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Individuelt elfgrbrug 2001
Elforbruget for hver boligtype er vist i søjlediagrammer med intervaller på 1000 kWh.
De individuelle elforbrug der ligger til grund for figurerne er indhentet gennem NESA.
Af hensyn til lay-out på figurerne er der overlap i intervallerne, de individuelle forbrug er
oprindeligt lagt i intervallerne 0-999, 1000-1999 osv.
Det gennemsnitlige elforbrug for hver boligtype er anført under figurerne.
Den enkelte boligs elforbrug i 2001 kan ses på årsopgørelsen fra NESA. Hver kWh har i 2001
gennemsnitligt kostet 1,40 kr.
V ær opmærksom på at ved privat udlejning af supplementsrum i A- og B-boliger, kommer der et
ekstra elforbrug hvis der ikke er elmåler i supplementsrummet.
Under hver figur kan også ses Brundtlandtallet, som er det antal kWh en typisk familie på et •
bestemt antal børn og voksne bruger i en given boligtype på et år, hvis de slukker lyset efter sig,
ikke bruger stand-by funktioner og har udstyret boligen med elsparepærer.
Brundtlandtallet for Galgebakkens boliger er udregnet af Agendagruppen.

Boligtype

Gennemsnitligt elforbrug

Brundtlandtal (antal voksne/antal børn)

Al
A2
A3
A4
AS

1551 kWh/år
2446 kWh/år
3324 kWh/år
3770 kWh/år
4503 kWh/år

2.156 kWh/år (1 voksen)
2.156 kWh/år (1 voksen)
2.570 kWh/år (2 voksne, 1 barn)
2.570 kWh/år (2 voksne, 1 barn)
3.582 kWh/år (2 voksne, 2 børn)

Bl
B4
B5

1508 kWh/år
3925 kWh/år
4246 kWh/år

2.156 kWh/år (1 voksen)
2.570 kWh/år (2 voksne, 1 barn)
2.582 kWh/år (2 voksne, 2 børn)

C2
C3
C4

1830 kWh/år
2143 kWh/år
2733 kWh/år

2.170 kWh/år (1 voksen)
2.570 kWh/år (1 voksen)
2.570 kWh/år (1 voksen)

D

1781 kWh/år

2.156 kWh/år (1 voksen)
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Elforbrug 2001 i A-boligerne

Elforbrug A4-boliger 2001
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Det gennemsnitlige elforbrug i 2001 var 3.770
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Det typiske elforbrug i A4-boligerne har i 2001
været mellem 4.000 og 5.000 kWh.

kWh.
Brundtlandtallet er 2.570 kWh/år
(2 voksne, 1 barn).

0
3.4

2-3

4.5

5-6.

Bførbrug [1000kWh]

Elforbrug AS-boliger 2001

Det typiske elforbrug i ASboligerne har i 2001 været
mellem 3.000 og 6.000 kWh.
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Det gennemsnitlige elforbrug i
2001 var 4.503 kWh.
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Brundtlandtallet er 3.582 kWh/år
(2 voksne, 2 børn).
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Elforbrug 2001 i C-boligerne
Elforbrug C2-boliger 2001

100

Det typiske elforbrug i C2bo ligerne har i 2001 været
mellem 1.000 og 2.000 kWh.
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Det gennemsnitlige forbrug i
2001 var 1.830 kWh.
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Brundtlandtallet er 2.170
kWh/år (2 voksne).
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Elforbrug [1000 kWh]

Elforbrug Cl-boliger 2001

Det typiske elforbrug i C3-boligerne
har i 2001 været mellem 1.000 og
3.000kWh.
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Det gennemsnitlige forbrug er
2.143 kWh.
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Brundtlandtallet er 2.570 kWh/år
(2 voksne, 1 barn)
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Det typiske
elforbrug i C4boligerne har i 2001
været mellem 2.000
og 3.000 kWh.

Elforbrug C4-boliger 2001
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Brundtlandtallet er
2.570 kWh/år
(2 voksne, 1 barn).
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Individuelt varmeforbrug 2001
Varmeforbruget er opgjort som varmeudgiften for hver boligtype og er vist i søjlediagrammer med
intervaller på 1000,- kr. Det har gennem V A, været muligt at skaffe tal for de individuelle
varmeforbrug i kroner, fordelt på boligtyper.
Af hensyn til lay-out på figurerne er der overlap på intervallerne, de individuelle varmeudgifter er
oprindeligt lagt i intervallerne 0-999,- kr., 1000-1999,- kr. osv.
Målt i kr. og ører er der stor forskel på varmeud~iften pr. m2 i de enkelte bolifyper. Varmeudgiften
varierer fra en gennemsnitsudgift på 86 kr. pr m i B5-boliger til 133 kr. pr m i A2-boligerne.
Varmeforbruget for hele Galgebakken var på 96 kr. pr. m2 • Varmeforbruget er også opgjort som ·
2
udgift pr. m.2, idet det er lejlighedens m -antal der spiller den største rolle for hvor meget varme der
har været brug for.
Gennemsnitligt varmeudgift pr. m
80

90

I

:

100

I
B5 C3 B4

2

110

I
A3 C4

AS

120

I

I
C2B1 A4

Al

kr. nr. m2

130

I
Dl

•
A2

Blandt Galgebakkens boliger ses det laveste varmeforbrug pr. m2 i B5, C3 og B4. Fælles for dem er
selvfølgelig at det er atelierlejligheder som er lidt varmere at bo i fordi solvarmen udnyttes optimalt
gennem de store vinduer.
Det højeste varmeforbrug pr. m2 , er i nogle af de mindste boliger på mellem 24, 7 og 35,3 m2 • B 1
boligerne er den boligtype blandt de små lejemål der ligger lavest, hvilket sikket er fordi det er en
del af atelierlejlighederne. Grunden til at de små boliger har et højere forbrug kan måske være at
der er brug for mere udluftning i en lejlighed hvor pladsen er lidt trang. Samtidig kan man forestille
sig at der i større boliger ofte lukkes af for et eller flere rum som gerne må stå lidt køligere e11d de.
rum hvor man opholder sig mest.
Gennemsnitsberegningerne kan give et skævt billede af forholdene for de boliger, der ikke er så
mange af. Der skal nemlig meget :fa store regninger til for at trække gennemsnittet op. Dette gælder
boligerne Al, A2, A3, A4, C3, Bl, B4. Indenfor disse boliger er der mellem 4 og 36 af hver type.
Resten ligger mellem 74 og 140.
Kigger man på forbruget indenfor hver boligtype kan f'as et mere præcist billede.
Alle figurerne viser en stor spredning i størrelsen af varmeudgifterne. Også i de større boliger er den
højeste varmeudgift ca. dobbelt så stor som gennemsnittet og 4-5 gange større end den laveste
varmeudgift.
Årsagen til en meget lav varmeudgift kan være at der kun er en beboer, som ikke er så meget
hjemme og derfor ikke varmer så meget op. Andre beboere har niåske vænnet sig til at bo lidt
køligere og/eller holder nogle rum aflukkede og uopvarmede. Her skal man være opmærksom på at
det kan skabe fugtproblemer, hvilket er usundt for både huset og dem der bor i det.
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Varmeforbrug 2001 i A-boligerne
Varmeudgift A3-boliger 2001
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13-14

Tusinde kr.

Den gennemsnitlige udgift til varmeforbrug i en A3-bolig, var i 2001 på 8.566,- kr.
Beboere i en A3-bolig betalte i 2001 i gennemsnit 92,11 kr./m2 til opvarmning.
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Varmeforbrug 2001 i B-boligerne

Varmeudgift B1-boliger 2001

Den gennemsnitlige udgift til varmeforbrug i en
Bl-bolig, var i 2001 på 2.715,- kr.
Beboere i en Bl-bolig betalte i 2001 i gennemsnit
104,44 kr./m2 til opvarmning.

0·1

1-2

2-3

3-4

4-5

Tusinde kr.

Varmeudgift B4-boliger 2001

Den gennemsnitlige udgift til varmeforbrug
i en B4-bolig, var i 2001 på 9.191,- kr.
Beboere i en B4-bolig betalte i 2001 'i
gennemsnit 88,38 kr./m2 til opvarmning.
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12-13

Tusinde kr.
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Varmeforbrug 2001 i D-boligerne
Varmeudgift D-huse 2001
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Den gennemsnitlige udgift til varmeforbrug i en D-bolig, var i 2001 på 3.868,- kr.
Beboere i en D-bolig betalte i 2001 i gennemsnit 123,97 kr./m2 til opvarmning.
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Affaldsmængder 2001
Galgebakkens affald til genbrug 2001

Flamingo

Køl- og frys

Elektronik

Flasker

Tøj

Jem

Jord

Glas

Grerpladser

Papir og pap

Genbrugstyper

Der er ingen tvivl om at det er rigtigt godt at Galgebakken har så meget affald der går til genbrug.
Især mængderne fra grenpladserne samt af papir og pap er iøjnefaldende. Grenpladsernes store
mængder skyldes dels Driftens pleje af Galgebakkens grønne arealer herunder beskæring af træer
og buske i stræder og på fællesstier og dels alt det haveaffald fra de private haver, som afleveres på
grenpladserne. Mængden af papir og pap er meget stor, det er rigtig godt og beviser at Galgebakkens beboere er gode til at :frasortere den genbrugstype som ifølge Miljøstyrelsen oftest havner i
skraldesækken fremfor at gå til genbrug.
Glas og flasker er vist som hver sin :fraktioner, da flasker afleveret på Genbrugsgården sælges til en
flaskegenbrugscentral, og derved bliver flaskernes værdi på Galgebakken.
Tøj er den mængde tøj Røde Kors afhenter i tøjcontaineren på Genbrugsgården. Noget af dette tøj
stammer fra Galgebakkens Tøjcafe, hvor det har ligget for længe. Men rigtigt meget tøj på Galgebakken går til direkte genbrug, ved at beboere afleverer og afhenter tøj i Tøjcafeen, og dette tøj er
der ingen opgørelser på, selvom det også går til genbrug.
35

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Materialesamling til:

Budgetbeboermøde
tirsdag den 17. september 2002, kl. 1930 i Beboerhuset.

Indhold og forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
5) Godkendelse af referater fra:
Regnskabs-beboennødet 24. april 2002 (se GB Posten nr. 272)
Beboermøde 19. juni med debat om vanneregnskab og langtidsbudget (se indlagte sider i materialesamlingen)

. Forslag og emner til behandling forud for budgetbehandlingen:
6) Emner vedr. miljø og agendaplan
a) Beslutning om ny affaldsordning på Galgebakken (side 2-4)
b) Revision af Galgebakkens agendaplan {*1)
c) Indstilling om fortsættelse af miljømedarbejderstillingen (side 5)
7) Nyt beboerhus og økonomi (se indlagte sider i materialesamlingen)

a) Orientering fra beboermødet om nyt beboerhus, mandag den 2. september
b) Beslutning om økonomien til nyt beboerhus
8) Galgebakkens langtidsplan for vedligeholdelse (side 6-7)
9) Budget 2003 (side 8-20. Og: *2)

a) Gennemgang og diskussion af forslag til budget 2003 {side 8-20)
(Nævnets kommentarer til budgettet: side 8)
(Afdelingslederen vejledning til budgettet: side 9-10)
(Aktivitetsliste 2003 - konto 116: side 11-12)
(Arsbudget 2003 inkl. noter: side 13-19)
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet
(Indkommet forslag fra nævnet : side 20)
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119)
d) Godkendelse af budget 2003
10) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens
Der er ikke indkommet yderligere forslag til mødet.
11) Eventuelt
*1: Sammen med materialesamlingen uddeles agendagruppens forslag til revideret Agendaplan.
*2: Budgetfo~dsætningeme og den detaljerede langtidsplan kan f'as ved henvendelse til ejendomskontoret.
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 VA), ægtefæller og hermed ligestillede.

Beboermøde-materialet er husstandsomdelt tirsdag den 10. september 2002

Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 17. september 2002

Side 1 af 20
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den nye ordning. lflg. samme afdeling vil 88 containere 660 liter kunne klare
Galgebakkens restaffald, dvs. 1 container pr. ca. 8 boliger.
En bringeordning kan organiseres på to forskellige måder:
1. lalt 12 øer placeres dels på P-pladseme med 2 på hver, dels 2 øer inde i
bebyggelsen vNester, Mark, Sten og Skrænt.
2. lait 47 små øer med 2 containere i hver placeres for enden af stræderne, hvor
dette kan lade sig gøre, med tømning dels direkte fra P-pladseme (34 containere),
dels ved afhentning med vogn inde i bebyggelsen og kørsel ud til P-plads-eme til
ialt 3 opsamlingssteder: Vester/Torv-indkørslen samt B- og CP-pladseme (13 containere). Transport ud på P-pladseme Bog C foregår via
eksisterende port-rampe. (Oversigtskort vil blive vist på mødet.)
Generne ved ordning 1 vil fortrinsvis være længere gåafstand end nu for aflevering af
restaffald (nogenlunde som nuværende aflevering af pap, papir samt glas og flasker).
Generne ved ordning 2 vil fortrinsvis være af visuel og lugtmæssig karakter, værst
selvfølgelig for de boliger, der er tættest på en container-ø.

Økonomisk vil ordning 1 (12 øer) koste halvt så meget som ordning 2 (47 øer).
Uanset hvilken ordning vi får, vil der forventeligt være et mindre antal beboere, der ikke selv vil
kunne sørge for at bringe deres affald, og som ikke har hjælpere, der vil kunne sørge for det.
Sådanne problemer skal under alle omstændigheder løses af Galgebakken.

HENTEORDNINGEN, praktisk og økonomisk:
Ramperne til de høje stræder vil blive 18 - 20 m lange ud på P-pladserne, hvis de
placeres vinkelret på husene. Det vil ødelægge al trafik mellem stræderne og kræve
omlægning af P-pladserne.
Hvis ramperne placeres parallelt med husene - holdt fri af gavle, hvor der er adgang til
krybekældre - vil det kræve støttemure på begge sider af rampen fra bagside af havehegn
til nuværende opgang og forbi denne (90 cm ned i jord og samme højde som nuværende
støttemur til forhaver). Eksisterende opgang fyldes op, så niveauet bliver som stræde. Ny
lille trappe etableres for enden af rampen. Ny sti etableres uden på rampeanlæg. Ny
belysning på rampe. Ny-anlæg af omgivende P-areal.

Økonomiske overslag excl. moms:
Bringeordning 1:
BRINGEORDNING MED 12 ØER å 6-8 containere

Fliser
kr. 650 x 12 m2 x 12 øer
Containere å 660 liter
kr. 1200 x 88
Huse
Uforudsete udgifter 10% af håndværkerudgifter
Rådgivning: arkitektJing. m.m. 20%
I alt

kr.
kr.

93.600

105.600
kr. 972.000
kr. 106.560
kr. 215.712
kr. 1.493.472

Dertil kommer tilpasning af eksisterende papir, pap og glas/flaske-containerpladser
og - på driftsbudgettet - Driftens pasning og vedligeholdelse af øer

kr.
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INDSTILLING
vedr.: ny ansættelsesperiode for Galgebakkens miljømedarbejder

Galgebakkens beboernævn og Agendagruppe indstiller hermed til budgetbeboermødet,
at der på budgettet for 2003 godkendes et beløb til en ny ansættelsesperiode for en
miljømedarbejder på Galgebakken, og at den nuværende miljømedarbejder Yvonne
Nielsen, fortsætter i denne stilling.
Baggrund: Med støtte fra Den grønne Jobpulje på 2 x 175.000 kr. har Galgebakken
kunnet ansætte en miljømedarbejder i 2 år med det formål at medvirke til nedbringelse af
ressourceforbruget, forberedelse af renoveringen af fællesvaskeriet og forbedring af
affaldsordningen. Målet var på en gang at gavne miljøet, at spare huslejekroner for
beboerne på Galgebakken samt at vise værdien af at have en miljømedarbejder ansat.
Evaluering: Styregruppen og miljømedarbejderen har i august 2002 evalueret
miljømedarbejderens hidtidige indsats og vurderer, at denne har bragt Galgebakkens
miljøarbejde det skridt videre, som frivilligt beboerarbejde ikke alene har formået.
Lokalt grønt regnskab: Sammen med Agendagruppen har miljømedarbejderen
udarbejdet lokalt grønt regnskab, hvori de samlede miljø- og ressourceforbrugsudgifter på
Galgebakken opgøres til 13 mill. kr., mere end en fjerdedel af huslejekronerne.
Besparelser på affald, el, vand og varme vil derfor kunne beløbe sig til betragtelige
summer.

Affaldsordning: I år 2003 skal der gennemføres omfattende ændringer af Galgebakkens
nuværende affaldsordning p.g.a. påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende adgangsforhold til
boligernes affaldsskure. Det vil være nødvendigt med omfattende forberedelser og
information, før en ny ordning vil fungere effektivt. Timer til dette findes ikke umiddelbart i
Driften.
For at opnå besparelse på det fælles budget er Galgebakkens renovation i øvrigt
prioriteret højt i miljø- og agendaplanen. Udgiften til en miljømedarbejder vil tjene sig godt
hjem.
t
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Vaskeri: I år 2003 skal Galgebakkens vaskeri renoveres, da maskinerne vasker ved for
lav temperatur, er blevet så gamle, at de ikke længere kan repareres, og bruger alt for
meget strøm og vand i forhold til nutidig standard. Miljømedarbejderen har allerede ydet
en væsentlig indsats i forberedelsen af det nye vaskeri sammen med vaskerigruppen, men
der er stadig langt, før renoveringen er gennemført. Også her vil lønudgifterne til en
miljømedarbejder bidrage til en større besparelse i fremtiden.
Information: Miljømedarbejderen har udført et stort informationsarbejde, som har gjort det
muligt for beboerne at gøre en miljøindsats i deres private husholdninger.

Ansættelse 30 timer ugtl. koster kr. 259.116,-, mens 20 timer ugtl. koster kr. 172.744,-.
Galgebakkens nævn og Agendagruppe foretrækker ansættelsen fortsat på 30 timer.

Galgebakken den 3. september 2002
Beboernævn og Agendagruppe
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Afd. 9 - Galgebakken

059

2

ka.

Galgebakken -Vester, -Torv, -Øster, -Over, -Neder, -Sønder,
-Skrænt; -Mark og -Sten

Dato 31-12-2002

ygn ingsoplysninger
lbrugtagningsår

1974

Boligareal

60.5~5

Grundareal

239253 m2

Antal lejligheder

639

Antal erhverv

2

1 eller 2

Antal garager

0

1

Anden oplysning

Fællesbygninger

Antal bygninger
Antal etager
Første regnskabsmåned :

!Konto IBygningsdeisgruppel Budg

I

Budgetforslag

I 2002 I 2013
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6
116.7
116.8
116.9

115
116
120

29
39
49
59
69
79
89

Overfladebeklædn.

0

WSanlæg

0
0
0
0
0

295
552
1085
737
325
1015
2040
0

0
7150

6049
9530

Primære bygn. dele
Komplett. bygn.dele

EL anlæg
Inventar og udstyr
Øvrige dele, anlæg

99 Diverse

0
0

2014

201s

201s

2011

201s

295
552
1115
732
325
25865
2140
0

295
552
1115
.. 737
325
'915
1873
.0

295
552
895
732
325
865
1873
0

795
552
1325
1737
325
865
2223
0

295
752
915
732
325
915
2540
0

31024
9530

5812
9530

5537
9530

7822
9530

6474
9530

Almindelig vedligehold
Planlagt vedligehold
Budgetteret henlæggelse

ikvlditet ved primo saldo:

139

'

10000

Anden kapltalanskaffelse

7289

23290

11796

15514

19507

21215

24271

emærknlnger
Priserne på de anførte byggearbejder er angivet i nutidskroner 2002.
likviditet ved primo saldo sættes således at primo saldo 2001
bliver= konto 401, 31.12.2001.
Planlagt forbrug 2002 sættes efter forventet forbrug.
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AFD.9-GALGEBAKKEN
VEJLEDNING TIL BUDGET 2003
HUSLEJESTIGNING PÅ 3,41% PR. 1. JANUAR 2003.
Afdelingens budget der bliver fremlagt til beboermødets godkendelse udviser en lejestigning på
3,41 % i forhold til nuværende leje.
I det følgende gives en kort redegørelse for de vigtigste udsving på budgettets konti.
Konto 101 Nettokapitaludgifter
Udgiften stiger med kr. 225.000.
Stigningen skyldes aftrapning af rentesikringen.
Konto 106 Ejendomsskatter
Udgiften stiger med kr. 245.000.
Stigningen skyldes at ejendommens grundværdi er steget.

Konto 107 Vandafgift
Udgiften falder med kr. 349.000.
Faldet skyldes dels et fald i forbruget samt en lavere pris.
Konto 110 Forsikringer
Udgiften stiger med kr, 130.000.
Stigningen skyldes, store prisstigninger på bygningsforsikringen. Prisstigningen er dog noget lavere
end varslet fra vort gamle forsikringsselskab. Det skyldes, at forsikringerne har været udbudt i
licitation, hvilket gav en mindre stigning end forventet.
Konto 111 Afdelingens energiforbrug
Udgiften stiger med kr. 59.000. Stigningen skyldes primært en stigning i el-prisen.
Det skal bemærkes, at der i budgettet er kalkuleret med en forventet besparelse, ved etablering af
nyt vaskeri.

Konto 112 Bidrag til foreningen
Udgiften stiger med kr. 124.000, hvilket primært skyldes en stigning i administrationsbidraget fra
kr. 2.163 til kr. 2.334 pr. forvaltningsenhed. Stigningen er vedtaget på generalforsamlingen i maj
måned 2002.
Konto 114 Renholdelse
Renholdelse stiger nied kr. 230.000.
Stigningen skyldes stigende lønudgifter, kursusudgifter samt udgifter til sikkerheds- og arbejdstøj.
Konto 115 Almindelig vedligeholdelse
Udgiften stiger med kr. 70. 000, idet budgettet for 2002 er budgetsat for lavt.
Konto 116 Planlagt og periodisk. vedligeholdelse
Der skal henvises til aktivitetslisten der viser forbruget for 2003.
Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 17. september 2002
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AKTIVITETSLISTE 2003 FOR GALGEBAKKEN
PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE - Konto 116

(

(29) Primære bygningsdele
116212
Renovering af lette facader
Afrensning af rutex og rep. af revner m.m.
116221
Ventilationrist i kælderlemme
116221
116271
Eftersyn og rep. tag
(39) Kompletterende bygningsdele
Maling afvelux-vinduer
116311
Eftersyn af atelliervinduer
116311
Opretning af døre i facade
116312
Udskiftning af dugruder
116313
Rep. af vinduer
116313
Opretning/ udskiftning af indv.døre
116341
116431
Rep. trappegelænder
Taghætter rep.
116375
(49) Overfladebeklædning
Etemitplader m.m.
116411
Fjernelse af grafiti
116411
Maling af vinduer i Sønder
116413
Ud over normalistadsættelse
116421
Vægge i badeværelser
116422
Gulve ifb. med flytning m.m.
116431
116432
Gulve i badeværelse
116442
lndv. trapper
Rep. aflofter
116452
Rep. aftagbelægning D-husene
116471
(59) VVS Anlæg
Eftersyn/rensning af kloak i terræn
116501
Rep. afvand i terræn
116502
Fj envarmeledninger
116503
Afløbledninger i krypekældere
116521
Udskiftning af håndvaske
116523
Nedløb + tagrender
116524
Beholderrensning
116531
Beholder udsk. vaskeri
116531
Rep. og udsk. af vandinstallatiner
116532
116562
Varmecentral/rep./service m.m.
116564
Varmemålere
Ventilationsanlæg
116571
Vaskemaskiner
116586

Beløb
100.000
180.000
20.000
15.000
225.000
20.000
50.000
225.000
220.000
25.000
10.000
2.000
5.000
30.000
370.000
250.000
100.000
265.000
20.000
35.000
10.000
50.000
200.000
10.000
10.000
50.000
120.000
5.000
2.000
400.000
200.000
110.000
20.000
5.000
1.005.000

Overført til næste side
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315.000

Tid
løbende
løbende
løbende
efterår

777.000

løbende
løbende
løbende
sommer
sommer
løbende
løbende
løbende

Sum

1.135.000

Løbende
Løbende
Sommer
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende

2.137.000

Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
forår
Løbende
Løbende
Løbende
Løbende
forår

4.364.000
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· Arsbudget for 2003
Vridsløselille Ande.lsboligforening
Afd. 9 - Galgebakken

Bemærkninger:
Gennemsnitligt indflytningsår: 1974.
Antal lejligheder: 694

· Lejlighedsfordeling:

m2 ialt
2.153
7.371
1.309
10.962
20.010
18.720
60.525

Antal
O-huse
· 2 rum
3rum
4 rum
5 rum
5rum

Supplementsrum pr. 31/12-01
Institutioner
Erhverv

Gennemsnitlig boligafgift
udgør efter stigning med

69
126
18
126
156
144
639
54
0
2
695

Lejemålsenheder

639

247

54
0
5

60.772

698

0

3,41% pr. 1.1.2003

kr720 pr. m2 pr. år.

1. udkast fremsendt til økonomiudvalg den 09.08.2002
2. udkast fremsendt til økonomiudvalg/beboernævn den 16.08.2002
3. udkast fremsendt til økonomiudvalg/beboernævn den 23.08.2002
Godkendt af beboernævn den 03.09.2002
Godkendt på beboermøde den xx.09.2002
Udarbejdet af: Kaj Agnershøj og Ole Clausen

Side 1
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Årsbudget for 2003
Afd. 9- Galgebakken
UDGIFTER
Konto

Note Tekst

Budget

Regnskab

126
127

129
130
131
134
140

Ekstraordinære udgifter
Afskrivning af forbedringsarbe]der
Ydelse vedr. realkreditlån til
bygningsskader
Tagrenovering og varmerenovering, 1997-98
Tab ved lejeledighed
Heraf dækket af henlæggelser
Tab ved fraflytninger
Heraf dækket af henlæggelser
Andre renter
Korrektioner vedrørende tidligere år
Årets overskud
Ekstraordinære ud ifter ialt
Ud ifter ialt

Budget

2002
2003
kr. 1.000 kr. 1.000

2001
kr. 1.000
27

38

0

1.881
5.472
0
0
173
-173
1
32
282
7.695
44.169

1.914
5.586
0
0
150
-150
1
0
0
7.539
43.655

1.960
5.659
0
0
150
-150
0
0
0
7.619
44.812

INDTÆGTER

Regnskab

Huslejestigning i %
Dato for stigning

201

Ordinære indtægter
Boligafgifter og lejer:
12 1. Lejligheder
2. Erhverv
3. Institutioner

2001
kr. 1.000
4,32%
1.1.2001

Budget• Budget
2002
2003
kr. 1.000 kr. 1.000

2,18%
3,41%
1.1.2002 1.1.2003

41.270
89
1.233

42.182
88
0

43.578
91
0

595

500

360

202

Renter

203

Andre ordinære indtægter:
1. Vaskeri indtægter
2. Beboerhuse m.v.
3. Pub/beboerhus driftsresultat
4. Betaling for vandforbrug
5. Tilskud fra Den Grønne Jobpulje
6. Institutionernes andel af renholdelse og
vedli eholdelse m.m. af ve·- o -arealer
Ordinære indtæ ter lalt

425
146
167
1
175

425
145
140
1
175

436
145
165
1
0

0
44.101

0
43.656

36
44.812

Ekstraordinære indtægter
Korrektioner vedrørende tidli ere år m.m.
Ekstraordinære lndtæ ter ialt
lndtæ ter ialt

68
68
44.169

0
0
43.656

0
0
44.812

206

13 Antennebudget
Der kan forekomme afrundingsdifferencer i budgetkolonne 2002/2003.

Side3
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Afd. 9- Galgebakken

NOTER

7.

Renholdelse
Ejendomsfunktionærer, løn m.v. (ATP, pensionsbidrag og feriepenge)
Telefontilskud, ejendomsfunktionærer
Ejendomsfunktionærer, kursus
Arbejdstøj/sikkerhedsudstyr
Kaffe, sodavand m.v.
Kørsel
Faglige udgifter

Afdelingsleder, løn m.v.
Refusion af inspektørandel
Afdelingsleder, kursus

Drift (inklusive leje og rengøring) af ejendomskontor
Vægtafgift
Benzin og olie til arbejdsmaskiner
Materielgård, diverse småanskaffelser m.v.
Håndværkerkoordinering
Skadedyrsbekæmpelse
Glatførebekæmpelse
· Arbejdsskadeforsikring
Falckabonnement (tilkaldeabonnement)

8.

Almindelig vedligeholdelse
(29) Primære bygningsdele
(39) Kompletterende bygningsdele
,~ (49) Overflader, belægning, beklædning
(59) WS-anlæg
(69) El, antenner, mekaniske anlæg
(79) Køleskabe, komfurer, inventar
(89) Have- og friarealer

2.817.744
48.000
45.000
65.000
18.000
5.000
4.000
3.002.744
485.561
-91.092
15.000
409.469
129.000
3.000
27.000
20.000
22.000
10.000
12.000
10.000
34.000
267.000
3,679.213

5.000
20.000
30.000
75.000
15.000
15.000
10.000
170.000

Side5
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Afd. 9 - Galgebakken

NOTER

12.

Boligafgifter
Huslejestign. pr. 1.1.2003:
Leje pr. 01.08.2002
12 måneder å kr.

13.

3,41%
3.511.908
3.631.509

43.578.106
43.578.106

Antennebudget
Udgifter:
Stationsbetaling:
TV3
TV3+
Discovery
BBC World News
Koda-afgift
Copy-Dan afgift
Stationsbetaling i alt
Serviceabonnement
Overskud pr. 31/12 2001
Administrationsbidrag

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr.
kr
3%

af

kr 459.357

111.000
99.000
32.000
24.500
65.000
89.000
420.500
42.000
(3.143) kr 459.357
kr 13.781

lait

kr473.138

Antennebidrag pr. bolig pr. måned pr. 1.1.2001
Antennebidrag pr. bolig pr. måned pr. 1.1.2002
Antennebidrag pr. bolig pr. måned pr. 1.1.2003

kr
kr
kr

60,50
58,50
57,00
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Indlagt i materialesamlingen til budgetbeboermødet den 17/9; 2002

Til budgetbeboermødet 17.09.02 pkt. 7 b
Afstemningstema:
På baggrund af beboermødet om det nye beboerhus den 2.9.02 og på opfordring fra
dette tager budgetbeboermødet stilling til den samlede økonomi for det nye beboerhus:
1.
Til erstatning af de 210 m2 .beboerlokaler, som Galgebakken har afgivet ved salg af
institutionsbygningerne til Albertslund kommune, bygges et nyt, lille beboerhus på et
tilsvarende antal m2. Økonomien til bygning af huset består dels af erstatningslån på
ca. 2.2 mio., der stammer direkte fra salget, dels af et tillægslån på kr. 1 mio.
Udgiften til dette vil blive pålagt huslejen i budgettet for 2004, når huset står færdigt,
og byggeregnskabet er afsluttet. Løbetiden vil kunne blive 30 år, den årli~e ydelse kr.
90.000, svarende til en årlig lejestigning på gennemsnitligt 1,48 kr. pr. m , eller pr.
måned pr. m2 kr. 0, 12. En oversigt over den månedlige huslejestigning pr. boligtype
er tidligere offentliggjort og vil igen blive vist på beboermødet.
Budgetbeboermødets deltagere stemmer om denne ekstra låneoptagelse på 1
mio.kr. Ja eller nej. Konsekvensen af et nej vil være et beboerhus på max. 140 m2,
dvs. uden værksted.

2.
På opfordring fra beboermødet den 2.9.02 om arkitekten Dorte Mandrups forslag til
nyt beboerhus sættes desuden følgende forslag til afstemning:
For at Galgebakken kan indkøbe nye møbler til det nye beboerhus, og for at den omgivende plads kan færdiggøres sammen med/lige efter det nye beboerhus foreslår
beboermødet af 2.9., at Galgebakken optager yderligere et tillægslån på 1 mio.kr.
med samme konsekvens som for lånet ovenfor.
Beboermødet af 2.9. bad arkitekten komme med budgettal for disse aktiviteter til
nærmere bestemmelse af udgifterne. Disse tal vil blive fremlagt på budgetbeboermødet.
Budgetbeboermødets deltagere stemmer om denne ekstra låneoptagelse på 1 mio.kr
Ja eller nej. Konsekvensen af et nej vil være, at nye møbler først sættes på budgettet senere, og at færdiggørelse af pladsen enten sættes på budgettet for 2004 eller
må afvente - usikre - bevillinger af fondsmidler.

3.
Beboere, der - ud fra det oprindelige ønske om, at byggeriet skulle gennemføres
uden huslejestigning - måtte ønske en urafstemning omkring økonomien for beboerhuset, må foreslå en sådan på budgetbeboermødet efter reglerne om urafstemning.
Nævnet på Galgebakken

Indlagt i materialesamlingen til budgetbeboermødet den 17/9.2002
Referat fra debat-beboermøde, 19. juni 2002 om:

Cykelforretningen, varmeregnskabet og langtidsbudgettet
Mødet var kun indkaldt for en orientering og debat om emnerne. Derfor var der ikke adgangskontrol og der
blev heller ikke uddelt stemmesedler. Løseligt anslået var der 50 personer til stede i løbet af mødet. Fra VA
deltog direktør Jan Weichardt og driftschef Torben Jørgensen. Lars Steinov var dirigent og Sten Hansen
(nævnssekretæren) var referent.

Præsentation af de (måske) kommende lejere af cykelforretningen
Morten Nielsen og Darko Soltic fortalte om deres
planer og ideer for cykelforretningen: Der bliver
både butik og værksted, og de overvejer at tilbyde
lånecykler i reparationstiden. Åbningstiden bliver
afhængig af behovet og omsætningen, i starten
måske fra kl. 14 til 18, men der sigtes på fuldtidsforretning. Der vil nok på et tidspunkt blive behov
for mere plads. Morten og Darko vil gøre forretningen til et rart sted at komme og ambitionen er, at

stedet bliver et center for viden om cykler og cykelaktiviteter. Vilkårene for at overtage lokalerne er
endnu uvisse, idet de først skal mødes med VA i
løbet af ugen for en nærmere aftale. På spørgsmål
fra Vibeke Hansen oplyste Jan Weichardt, at VAs
administration ikke bevilger penge fra Galgebakken
til en forbedring aflokalerne. En sådan beslutning
skal i givet fald træffes af et beboermøde.

Spørgsmål og svar om årets varmeregninger
Jens Ellesøe Olsen lagde ud ved at opridse situationen v.hj.a. overheads.: Samlet set er det et stort beløb, som beboerne i år har skullet betale ekstra ud
over a' contobeløbet. Ekstraregningerne skyldes for
det første, at varmepriserne er steget kraftig, og
varmepriserne har vi ingen indflydelse på. For det
andet har a' contobeløbet været sat for lavt, idet det
ikke er blevet reguleret op efter det første år, selv om
varmepriserne har været stigende. Det er en fejl, som
vil blive rettet. Årsagen til de stigende varmeregninger ligger imidlertid ikke i det nye varmeanlæg.
Tvært imod viser tallene, at varmeregningerne ville
have været langt højere i dag, hvis vi blot var fortsat
med det gamle varmeanlæg. Mumme supplerede
med, at graddagekurven viser, at år 2001 er det første år med det nye varmeanlæg, hvor der har været
en kold vinter, hvilket også giver dyrere regninger.
Tabellerne med varmetal bliver lagt ud på nettet og
bragt i GB Posten.
Vedr. reguleringen af acontobeløbet, spurgte
Erwin, om dette så ikke indebærer, at de som har
:fået penge tilbage i år vil :få nedsat deres a' contobeløb. Jens svarede, at pga. de store stigninger i
varmepriserne får alle sat deres acontobeløb op. I
gennemsnit blir det en stigning på ca. 30%, men
nogle stiger mere end andre.
Aage Nissen: På Beboermødet den 28/2 2001 blev
det besluttet, at alle varmecentraler skulle slås sammen i en pulje, men alligevel er årets varmeregningen tilsyneladende stadig opdelt på varmecentraler,
f.eks. Vester, Nord. Er regnskabet alligevel ikke
blevet sammenlagt ? Samme beboermøde besluttede
at ændre kompensationen for beliggenhedsfaktoren,
men ændringen blev ikke varslet rettidigt. Aage har
selv klaget over dette i Beboerklagenævnet og :fået
medhold. (VA har dog endnu ikke betalt beløbet
tilbage). Aage anbefalede alle, som har :fået ændret
beliggenhedsfaktoren til at klage over varmeregningen til beboerklagenævnet, hvis ændringen har medReferat fra beboermøde på Galgebakken den 19/6 02

ført en stigning i varmeregningen på et beløb større
end nogle hudrede kroner. Jan Weichardt svarede, at
i år der kun lavet et varmeregnskab, som alles varmebetaling er blevet fordelt efter. Vedr. klager over
den ændrede kompensationsberegning, så har VAs
administrationen blot respekteret en beslutning, som
beboermødet har truffet. Så hvis man vil føre en sag,
fører man sagen mod afd. 9 Galgebakken, og det
bliver i givet fald beboerne på Galgebakken, som
kommer til at betale.

Fejl i (nogle afl) husene
Stig Larsen bemærkede, at der er en stor spredning i
de enkelte husstandes varmeforbrug, og fhv. mange
ligger i den dyre ende. Måske burde de huse efterses,
som har faet en høj varmeregning, for at se om årsagerne ligger i de husene og ikke i adfærden hos beboerne. Mumme svarede til dette, at især efter det
første år kom der mange klager med henvisning til
konkrete fejl. Disse klager blev behandlet og undersøgt meget grundigt. Marianne fortalte, at hun var
flyttet fra en C4 bolig til en mindre C2-bolig. Hun
undrede sig over, at hun i år fik en større varmeregning for den mindre bolig. Det kunne tyde på, at der
var forskel boligernes isoleringstilstand, og at en
udbedring af fejl og mangler vil kunne hjælpe på de
dyreste varmeregninger. Samlet set har Galgebakken
langt højere varmeregninger end resten af
Albertslund, så det skal gøres er, at husene bliver
isoleret ordentligt. Vibeke Hansen havde hørt om, at
der var huse, hvor isoleringen mellem eternitfacaderne er klasket sammen, og spurgte om hvorvidt dette er korrekt. Vibeke mente også, at man
burde undersøge isoleringens tilstand nærmere specielt i de huse, som har :fået de store ekstraregninger.
Aage Nissen kunne fortælle, at for nogle år siden
havde han haft besøg af mosegris som fjernede isoleringen. Tyven blev stoppet, men der kom vist aldrig nyt isoleringsmateriale i hullet.
om varmeregnskab og langtidsplan.
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Indlagt i materialesamlingen til budgetbeboermødet den 17/9.2002
og køkkener nedbragt til 23 mil. kr. i stedet for de 63
mil. kr., som var udgangspunktet.
Spørgsmål og kommentarer:
Ole Elkær spurgte hvor er alle de penge blevet af,
som er henlagt til vedligeholdelse gennem de første
30 år? Vibeke Hansen, syntes ikke, at der skal bruges penge på nye badeværelser og nye køkkener ud
over den nødvendige vedligeholdelse med maling
mv., og spurgte hvordan langtidsplanens økonomi
ser ud, hvis disse to renoveringsprojekter :fjernes.
Stig Larsen sagde, at der igennem 80eme og starten
af 90erne foregik en betydelig underbudgettering på
vedligeholdelse. Dette kan forklares med den høje
husleje som følge af de dyre lån, som blev optaget.
For at langtidsplanens regnestykke kan gå op, forudsætter det at den nuværende tilstandsvurdering holder, hvilket er meget tvivlsomt, bl.a. er der store
problemer med kloak og yderdøre, hvor udgifterne
til vedligeholdelse formodentlig blir større end forudset. Derfor må vi indstille os på, at renoveringer af
køkkener og badeværelserne må indskrænkes til de
helt nødvendige standardløsninger og så må folk,
som vil have mere end dette selv betale via individuel råderet og individuel huslejeforhøjelse. Sonja
syntes, at køknerne er i god stand, og på badeværelserne kan man selv sætte fliser op, hvis man ønsker
det. Sonja var i det hele taget godt tilfreds med sin
boligs tilstand, og følte ikke behov for større istandsættelser. Hun havde i øvrigt ikke været med til mødet, hvor det blev besluttet at badeværelser og køkkener skulle renoveres.
Svar fra Jens: Pengene igennem de første 30 år er
stort set blevet brugt til vedligeholdelse, bortset fra
saldoen, som i år 2001 var på 7,1 mil. kr. Hvis køkkener og badeværelser :fjernes fra langtidsplanen, ser
det helt anderledes ud: Så står der 63 mil. kr. på
langtidsplanen ved periodens udgang. Men så er det
jo nok uvist om VAs bestyrelse fortsat vil afstå fra
GBs indbetalinger til dispositionsfonden, så set fra
GB er det en dårlige forretning at spare renoveringerne væk. Endvidere har vi meldt ud til omverdenen, at opgaverne skal udføres, så uden en ganske
særlig begrundelse kan projekterne ikke blot :fjernes
igen.
Bemærkninger hertil fra Jan Weichardt: Med
mindre da, at det viser sig, når man kommer til selve
projektet, at en så omfattende renovering alligevel
ikke blir nødvendig. Man skal aldrig føle sig bundet
til at bruge 63 mil. kr., hvis det viser sig at være
unødvendigt, især da ikke når man ikke har pengene.
Mange vil sikkert blive glade, hvis GB melder tilbage, at der alligevel ikke er behov for pengene,
fordi behovet har vist sig mindre end først antaget.
Vedr. lånene i år 2008, så er det normalt problematisk at budgetlægge med nogle penge, som først
kommer om lang tid. Specielt i den aktuelle situation
med politiske planer om salg af almene boliger og
forestående angreb på Landsbyggefondens finansieReferat fra beboermøde på Gal2ebakken den 19/6 02

ring er det meget uvist, hvordan situationen for
Galgebakken ser ud i år 2008. Så lad os vente og se
til den tid, hvilke problemer der måtte være. VAs
bestyrelse har ikke, og kan ikke, fritage GB for indbetalinger til dispositionsfonden. Bestyrelsen kan
kun ansøge kommunen om tilladelse til at fritage GB
for indbetalinger til dispositionsfonden.
Stig Larsen: Køkkener og badeværelser kom med
i langtidsplanen inspireret af muligheden for at fa
støtte fra Landsbyggefonden. Hvis køkkenrenoveringer kun er baseret på ønsker, kan de godt pilles ud
af langtidsplanen igen, og i øvrigt kan vedligeholdelsesprojekter udskydes, så deres finansiering ligger uden for budgettets tidshorisont. Jan Weichardt
bemærkede hertil, at VA flere år inden ansøgningen
havde diskuteret med Galgebakken, hvordan det
kunne være, at køkkenerne ikke var medtaget på
langtidsplanen. Med muligheden for at søge om
omprioritering i Landbyggefonden og dermed fa
handlefrihed, kom der en lejlighed til at fa problemerne på bordet, vel og mærke de reelle problemer.
Specielt om badeværelser
Biba Schwoon lagde op til diskussionen: Køkkenrenovering er først planlagt til 2015, fordi køkkeneme er af god kvalitet, som kan holde længe endnu.
Når køkkenerne alligevel er medtaget i langtidsplanen, skyldes det kravet fra VAs bestyrelse om, at
alle bygningsdele så vidt muligt skal medtages i
langtidsplanen. Når badeværelserne er fremhævet,
skyldes det derimod et udbredt ønske blandt beboeme, bl.a. på kvartersmøderne, men naturligvis er
der blandt beboerne forskellig holdning til, hvor
omfattende problemerne og renoveringsbehovet er.
Nogle synes, det er nok med den almindelige maling
af badeværelserne, andre ønsker en mere omfattende
renovering, bl.a. fordi der i vidt omfang findes fugt
og indeklimaproblemer på badeværelserne. Endvidere er der kommet nye skrappe regler for renovering af badeværelser, bl.a. med fugtmembran under
fliserne og mellem vægge og gulv, hvilket gør et
renoveringsprojekt meget dyrt. Spørgsmålet er,
hvilke muligheder og modeller der for at skaffe
penge, og Jan Weichardt er inviteret for at sige noget
om dette:
Jan Weichardt: Henlæggelserne skal bruges til
vedligeholdelse, dvs. til opretholdelse af standarden,
mens forbedringer i princippet skal finansieres ved
låneoptagelse. Som regel vil det være sådan, at køkkener, badeværelser og lignende projekter både indeholder vedligeholdelse og forbedringer. Vedligeholdelse betales af huslejen med den samme procentdel, mens forbedringer kun skal betales af dem,
som far forbedringerne. Tidligere skulle alle i et
alment byggeri have det samme på samme tid, og
det skulle se ens ud hos alle. I dag er tingene blevet
mere individuelle: Hvis en teknisk vurdering viser,
at tilstanden er i orden, og hvis beboeren er tilfreds,
så lad dog være med at gøre noget, og lad de som
om varmere2nskab 02 lanøidsplan. Side 3 qf 4

September 2002
Miljømedarbejder Yvonne Nielsen

Beretning om mål og resultater
i de første 1 ½ år
med et miljøprojekt på Galgebakken
Baggrunden for projektet
Der ligger en beboernwdebeslutning til grund for, at Galgebakken i 1½ år har haft et miljøprojekt
med en lønnet miljømedarbejder. Beretningen her er udarbejdet af miljømedarbejderen i samarbejde
med styregruppen for projektet. 1
1. Beslutnin~ om ansøgning til Den Grønne Jobpulje
På budgetbeboernwdet i 2000 vedtog beboerne, at Nævnet skqlle søge en projektbevilling i Den
Grønne Jobpulje til ansættelse af en miljømedarbejder frem til udgangen af 2002. Projektet var beskrevet med sit formål og sine projektopgaver, samt at der skulle ansættes en miljømedarbejder.
Ideen med projektet var, at Galgebakken så vidt muligt skulle ansætte en miljømedarbejder for egne
midler efter endt projektperiode.
Den 1. marts 2001 ansatte Galgebakken Yvonne Nielsen som miljømedarbejder.
Hvad angår økonomien i projektet, så godkendte beboernwdet, at afdelingen skulle dække de udgifter, der måtte være i projektet ud over den bevilling, der blev søgt i Den Grønne Jobpulje.

Sådan så budgettet ud for årene 2001 og 2002

Løn miljømedarbejder
Projekter, indretning, drift af kontor
Udgifter i alt

år 2001
225.000,50.000,275.000,-

år2002
240.000,50.000,290.000,-

I alt
465.000,100.000,565.000,-

Tilskud fra Den Grønne Jobpulje
Galgebakkens lønandel og projekter
Indtægter i alt

175.000,100.000,275.000,-

175.000,115.000,290.000,-

350.000,215.000,565.000, ..
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Styregruppen er således sammensat:
• Galgebakkens Drift, afdelingsleder Ole Binderup frem til november 2001, ledende ejendomsfunktionær Berit
Djarling fra december 2001 til juni 2002 og afdelingsleder Kaj Agnershøj fra juli 2002.
• Galgebakkens Beboernævn, beboer Biba Schwoon, nævnsformand.
• Galgebakkens Agendagruppe, beboer Poul Evald Hansen, medlem af Agendagruppen.
• Galgebakkens Genbrugsgård, beboer Annette Schrøder, medlem af Genbrugsgruppen.
• Galgebakkeposten, beboer Lars Messell, ansv. red.
• Nævnssekretær Sten Hansen, styregruppens sekretær.
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I det følgende gennemgås de aktiviteter og indsatsområder, som
miljømedarbejderen har været involveret i, i det forløbne 1 ½ år.

Agendaplan 2001-2002 og støtte til Agendagruppen og dens arbejdsgrupper
Mål:
- at bistå Agendagruppen i foråret 2001 med at konkretisere mål og opgaver i forslaget til Agendaplan 2001-2002
- at bistå Agendagruppen og gruppens forskellige arbejdsudvalg i deres arbejde.
Midler:
- at deltage i det arbejdsudvalg, som arbejdede med at revidere den lokale Agendaplan
- at fungere som sekretær for Agendagruppen og dens forskellige arbejdsudvalg
- at indsamle oplysninger til Agendagruppen og dens arbejdsudvalg
- at rådgive Agendagruppen og dens arbejdsudvalg omkring deres arbejdsopgaver.
Samarbejdspartnere:
- Agendagruppen
- Arbejdsudvalg om "14 dages tømning af husholdningsaffald"
- Arbejdsudvalg om "Grønt regnskab for Galgebakken"
- Arbejdsudvalg om "Renovering af fællesvaskeriet"
- Arbejdsudvalg om "Kompost"
- Arbejdsudvalg om "14-dagestømning"
-VA
-Nævnet
- Driften
- Miljøerfagruppen for Agendaplaner i Storkøbenhavnske boligområder
Sådan er det gået:
I Galgebakkens Agendagruppe med tilhørende arbejdsgrupper har miljømedarbejderen bidraget til
arbejdet med miljøundersøgelser ud fra de sager, der blev behandlet, og ud fra de ideer til en mulig
miljøindsats, der opstod på møderne. Derudover har hun fungeret som sekretær og tovholder.

I arbejdet med Agendagruppens udarbejdelse af forslag til Agendaplan 2001-2002 har miljømedarbejderen deltaget i den redaktionsgruppe, der blev nedsat til at formulere planen. Hun har desuden i
denne sommer deltaget i den redaktionsgruppe, der har udarbejdet forslag til Agendaplan 20022003.
Perspektiv:
Galgebakken fik med Agendaplan 2001-2002 en plan, som er mere konkret end den gamle plan fra
1999. Dette er forsøgt videreført med Agendaplan 2002-2003, som blandt andet bygger på Galgebakkens første eget lokale Grønne Regnskab.

Miljøindsatsen på Galgebakken er afhængig af en god Agendaplan - en plan som indeholder et helhedsperspektiv, som konkretiserer målsætninger og prioriteringer i miljøindsatsen, og som giver
grundlag for at arbejde med beboernes og Driftens miljøinitiativer.
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Nedsættelse af el-forbruget
Mål:
- at nedsætte Galgebakkens elforbrug yderligere i projektperioden og tiden derefter.
Udgangspunktet for dette mål var, at man kunne se i Albertslund Kommunes Grønne Regnskab, at
forbruget af el på Galgebakken var faldet i 1999 sammenlignet med tidligere år. Men forbruget pr.
person lå højere end i andre almene boligområder, fx. Hyldespjældet.

Midler:
- information til beboerne om hvilke vaner i dagligdagen, der giver unødvendigt højt forbrug af
el. Information om, hvordan de kan nedsætte forbruget
- undersøgelse af markedet for hårde hvidevarer med henblik på at skaffe afdelingen hårde hvidevarer med et lavere el-forbrug.
Samarbejdspartnere:
- Galgebakkeposten
- Boligforbedringsudvalget, et åbent beboerudvalg
-Nævnet
- Driften
- NESAs energirådgivning
Sådan er det gået:
Miljømedarbejderen har forfattet riv-ud-artikler til Galgebakkeposten november 2001med elspareråd, herunder råd om anskaffelse af energisparepærer og sluk for stand-by funktioner
Hun har desuden undersøgt markedet for hårde hvidevarer på baggrund af følgende vedtagelse på
budgetbeboermødet 17. september 2001:

Der skal med hurtigst mulig virkning indkøbes de energi- og ressourcemæssigt bedste
hårde hvidevarer (køl/frys og komfurer) til den løbende udskiftning.
Arbejdet med de hårde hvidevarers elforbrug indebar for miljømedarbejderen følgende opgaver:
- undersøgelse af markedet
- arbejde med forslag til ombygning af lejlighedernes køkkenskabe så der var plads til køle/fryseskabe i bredden 60 cm
- kontakt til NESA's energirådgivere samt forhandlere og producenter af hårde hvidevarer
- udarbejdelse af koncept for brugs- og miljøvurdering afkomfurer og køle-/ fryseskabe
- udarbejdelse af brugsanvisning til beboere, der far komfur skiftet til komfur med glaskeramiske
plader.

Resultater
Det har på nuværende tidspunkt ikke være muligt at finde frem til en god løsning for Galgebakken.
Der er et konkret problem med at finde separate A-mærkede køle- og fryseskabe med et miljørigtigt
kølemiddel, som kan stå ovenpå hinanden uanset bredde. Ifølge V As grønne regnskab for 2000 og
2001 er elforbruget pr. person faldet på Galgebakken.
Perspektiv
Elforbruget nedbringes "automatisk", ved at Galgebakken sætter hårde hvidevarer ind i boligerne
som bruger mindre el. Dette er sat på skinner i projektperioden, og virkningen vil vise sig i de
kommende år. Det er dog vigtigt løbende at holde øje med, om der kan skaffes et mindre elforbrug
på denne måde. Der skal holdes øje med markedet, og miljøaspektet skal indarbejdes som fast procedure i afdelingens indkøbspolitik.
Elforbruget i de enkelte husstande er styret af husstandens beboereselvaner. Disse kan kun påvirkes
gennem information.
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Affald på Galgebakken
Mål
- at bistå Driften og beboerne med drift og brug af de nuværende affaldsordninger
- at bidrage til udarbejdelse af forslag til nye affaldsordninger, som er mere miljøvenlige/billigere
for Galgebakken.
Midler
- vejledning til beboerne om det eksisterende affaldssystem
- justering af det eksisterende affaldssystem generelt, og administrationen af det
- justering af genbrugssystemet og affaldshåndtering m.v. på Genbrugsgården og
de decentrale genbrugspladser
- bistand til arbejdsgruppen om kompost under Agendagruppen
- gennemførelse af forsøg med 14-dagestømning af affaldssække
- arbejde med løsningsforslag på krav fra Arbejdstilsynet til Albertslund Kommunes og dermed
Galgebakkens dagrenovationsfirma om at sikre acceptable adgangsforhold til husstandenes
affaldsskure.
Samarbejdspartnere
-Nævnet
- Driften
- Agendagruppen og arbejdsgrupper under Agendagruppen
- Genbrugsgården
- Galgebakkeposten
- Albertslund Kommunes Renovation og Miljøforvaltning
- Miljøerfagruppen Landsdækkende Affaldsnetværk
- Forskellige forhandlere af affaldsløsninger
Miljømedarbejderens indsats:
Miljømedarbejderen har arbejdet med mange sager i spørgsmålet om affald:
Vejledning til beboerne
Der er foretaget vejledning med skiltning på de lokale containerpladser og på Genbrugsgården. I
den forbindelse er nye regler fra kommunen om kildesortering af pap, papir og PVC blevet indarbejdet i Galgebakkens affaldssystem med nye steder for aflevering og med skiltning på affaldsstationerne, opsætning af mærkater på containere samt artikler i Galgebakkeposten.
I flere afD-husrækkeme er der problemer i affaldsskurene. Der er udformet og opsat vejledninger i
skurene om, hvordan man sorterer sit affald. Til samtlige Galgebakkens beboere er en pjece med
anvisning på affaldssortering under udarbejdelse. Den hedder Affald - sådan.
Administration af affaldssystemet
Samarbejdet med Driften har handlet om at give denne et overblik over hvornår hvilke affaldsstationer kan forventes tømt og komme med forslag til andre containerstørrelser m.v.
Genbrugsgården
Der har været afholdt møder med Genbrugsgruppen, som har faet hjælp med artikler til Galgebakkeposten, udformning af opslag på Genbrugsgården, samt løsning af forskellige problemer på Genbrugsgården.
Miljømedarbejderen har henvendt sig til VEGA med et forslag om, at også frivillige beboere fx.
Genbrugsgruppen, kan deltage i deres kursus. Det vides endnu ikke, om VEGA åbner for denne
mulighed.
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Kompost
Mål
- at fa en større del af det komposterbare affald på Galgebakken bortskaffet i kompostbeholdere.
Midler
- statusopgørelse over antal eksisterende kompostbeholdere på Galgebakken og administration af
brugen af dem
- ændring af Galgebakkens husreglement (forslag til beboermødet den 17.september 2001)
- ændring af egenbetaling for Albertslund Kommunes kompostbeholdere, så de bliver gratis for
beboere på Galgebakken (forslag til beboermødet den 17.september 2001)
- oplysning til beboerne.
Samarbejdspartnere
- Agendagruppens arbejdsudvalg om Kompost
- Galgebakkeposten
- Albertslund Kommune
- Agendacenter Albertslund
Miljømedarbejderens indsats
Kompostgruppen er en arbejdsgruppe af beboere, som mest er til praktisk handling. Miljømedarbejderen har derfor været et væsentligt omdrejningspunkt for gruppen med hensyn til undersøgelser,
mødevirksomhed og organisering.
R~sultater
I alle de nævnte måder at arbejde med sagen på har miljømedarbejderen været inddraget. Hun har
undersøgt, hvilke kompostbeholdere der findes på markedet for at give Agendagruppen baggrund
for vurdering af de kompostbeholdere, der udl;,ydes af Albertslund Kommune.
Hun har sammen med Agendagruppen udarbejdet forslag om kompostering til beboermødet den
17.september 2001:

-

refusion af egenbetaling på kompostbeholdere købt gennem Albertslund Kommune beløbet
dækkes af afdelingen
placering afkompostbeholdere og dermed ændring af husreglementet, så det blev tilladt at
placere kompostbeholderne på visse dele af fællesarealerne.

Begge forslag blev vedtaget.
Hun har deltaget i arbejdet med opgørelsen af antallet af kompostbeholdere på Galgebakken og deres brug. Hun har haft en del beboerhenvendelser vedrørende kompostbeholdere med deraf følgende
telefonisk og personlig rådgivning. Hun har skrevet artikler til Galgebakkeposten og organiseret
kompostbod til Galgebakkens majfest 2002. Hun har udarbejdet to foldere: Kompostering - sådan
kommer du i gang samt Kompost.

Perspektiv
Kompostering af organisk husholdningsaffald bør fremmes, også i årene fremover - det er mere
bæredygtigt end at fylde affaldet i skraldesæk eller affaldscontainere.
Hvis Galgebakken kan forhandle sig frem til et nyt affaldssystem, hvor der betales efter vægten af
affaldet, så vil øget kompostering også give betydelige økonomiske besparelser.
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Informations- og formidlingsopgaver
Miljømedarbejderen har været brugt til at løse informations- og formidlingsopgaver i de fleste af
ovennævnte sager. Derudover kan nævnes følgende:
-

-

Miljømedarbejderens faste rubrik i Galgebakkeposten, Tante Grøns dagbog.
Dagbogen blev indført efter samråd med Galgebakkepostens redaktion, som fortalte miljømedarbejderen, at en del af Galgebakkens beboere var trætte af at læse side op og side ned med
miljøoplysning efter pegefmgermetoden. De ku' godt tænke sig at hende miljømedarbejderen "Tante Grøn" - fortalte lidt i Galgebakkeposten om, hvad hun går og roder med i det daglige.
Miljømedarbejderen har skrevet i Galgebakkeposten om indeklima og svampesager.
Miljømedarbejderen er blevet interviewet afViiVA, boligforeningens blad, om miljøarbejdet på
Galgebakken.
Miljømedarbejderen har organiseret besøg på Genbrugsgården for V As grønne udvalg i marts
2002.
Miljøprojektets styregruppe gik til pressen - Albertslundposten og Politiken - i januar 2002, da
Anders Foghs regering nedlagde Den Grønne Jobpulje. Det skete, fordi styregruppen mente at
tilskuddet fra Den Grønne Jobpulje til Galgebakkens projekt var et glimrende eksempel på at
puljeordningen gør god lokal nytte miljømæssigt.

Og så lige den slags ting man ikke taler om
Da først miljømedarbejderen var ansat, blev hun brugt til andre ting også:
-

Biler
Dem gør man det nødigt nemt for her på Galgebakken, fordi det er miljøskadeligt at køre i bil.
Men miljømedarbejderen har udarbejdet et notat til Nævnet om isbekæmpelse på p-pladseme et notat med en vurdering af miljø, teknik og pris, som gerne skulle indgå i overvejelser vedr.
isbekæmpelse i den næste vinter.

-

Kryb
Der er beboere som har henvendt sig om forskellige typer insekter i deres bolig, og krybene er når det har været muligt - blevet bestemt, og der er efterfølgende rekvireret udryddelsesanvisning fra Statens SkadedyrLaboratorium.

-

Husdyr
Behjertede genboere, der hjalp med fodring og genhusning af en kat, hvis ejer var flyttet, blev
sat i kontakt med Inges Kattehjem.
Da der er mange katte, som brug~r underlag på legepladserne til toilet, er der fundet frem til en
speciel type grus, som katte ikke bryder sig om at gå i, og som lever op til sikkerhedsforskrifterne for faldunderlag til legepladser. Hunde skal som bekendt også af med noget, og derfor er der
i forbindelse med opsætning afhundelorteposestativer, skrevet artikel i Galgebakkeposten med
opfordring til hundeejere om at samle op efter hunden.

Miljømedarbejder Yvonne Nielsen samt styregruppen, 30. august 2002
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Til budgetbeboermødet 17.09.02 pkt. 7 b
Afstemningstema:
På baggrund af beboermødet om det nye beboerhus den 2.9.02 og på opfordring fra
dette tager budgetbeboermødet stilling til den samlede økonomi for det nye beboerhus:

1.
Til erstatning af de 210 m2 beboerlokaler, som Galgebakken har afgivet ved salg af
institutionsbygningerne til Albertslund kommune, bygges et nyt, lille beboerhus på et
tilsvarende antal m2. Økonomien til bygning af huset består dels af erstatningslån på
ca. 2.2 mio., der stammer direkte fra salget, dels af et tillægslån på kr. 1 mio.
Udgiften til dette vil blive pålagt huslejen i budgettet for 2004, når huset står færdigt,
og byggeregnskabet er afsluttet. Løbetiden vil kunne blive 30 år, den årlige ydelse kr.
90.000, svarende til en årlig lejestigning på gennemsnitligt 1,48 kr. pr. m2 , eller pr.
måned pr. m2 kr. 0, 12. En oversigt over den månedlige huslejestigning pr. boligtype
er tidligere offentliggjort og vil igen blive vist på beboermødet.
Budgetbeboermødets deltagere stemmer om denne ekstra låneoptagelse på 1
mio.kr. Ja eller nej. Konsekvensen af et nej vil være et beboerhus på max. 140 m2 ,
dvs. uden værksted.

2.
På opfordring fra beboermødet den 2.9.02 om arkitekten Dorte Mandrups forslag til
nyt beboerhus sættes desuden følgende forslag til afstemning:
For at Galgebakken kan indkøbe nye møbler til det nye beboerhus, og for at den omgivende plads kan færdiggøres sammen med/lige efter det nye beboerhus foreslår
beboermøc;iet af 2.9., at Galgebakken optager yderligere et tillægslån på 1 mio.kr.
med samme konsekvens som for lånet ovenfor.
Beboermødet af 2.9. bad arkitekten komme med budgettal for disse aktiviteter til
nærmere bestemmelse af udgifterne. Disse tal vil blive fremlagt på budgetbeboermødet.
Budgetbeboermødets deltagere stemmer om denne ekstra låneoptagelse på 1 mio.kr
Ja eller nej. Konsekvensen af et nej vil være, at nye møbler først sættes på budgettet senere, og at færdiggørelse af pladsen enten sættes på budgettet for 2004 eller
må afvente - usikre - bevillinger af fondsmidler.

3.
Beboere, der - ud fra det oprindelige ønske om, at byggeriet skulle gennemføres
uden huslejestigning - måtte ønske en urafstemning omkring økonomien for beboerhuset, må foreslå en sådan på budgetbeboermødet efter reglerne om urafstemning.
Nævnet på Galgebakken

Referat fra budgetbeboermødet den 17/9. 2002

()_oj.
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Jerne 1- 5): Mødet var indkaldt for at tage stilling til Galgebakkens budget for år 2003 samt en række andre emner; affaldsordning, agendaplan,
miljømedarbejder~stillingen og nyt beboerhus. Der blev uddelt 88 stemmesedler,
hvilket svarer ti~ at 44 husstande eller ca. 6, 3% af samtlige var repræsenteret. Anita
Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen til med-dirigent. Sten Hansen
(nævns-sekretær) var referent. Lars Messell, _Jens Ellesøe Olsen og Henrik Nordfalk blev valgt til stemme-udvalget. Den vanlige fo"etningsorden og den fremlagte
dagsorden blev godkendt. Referaterne fra regnskabs-beboermødet den 24. april
2002 og fra debatbeboermødet den 17. juni 2002 om varmeregnskab og langtidsplan •
blev godkendt uden bemærkninger. ·
Indledning (pi.
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Beslutning om ny affaldsordning på Galgebakken (punkt 6a)

??

,.
'
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der skal laves 12 større øer. Hvis vi laver
en bringeordning, kan vi i følge kom. munen spare 250.000 kr. årligt på indsamlingen. Besparelse vil kunne finansiere udgifterne til anlæg og renholdelse
af affaldsøerne. Hvis ·vi vælger en løsning med 47 affaldsøer, vil udgiften
blive en del større end besparelsen på
250.000 kr. I dag skal beboermødettage
stilling til, hvor mange penge der skal
bruges på at få bragt forholdene i orden.
Til februar skal der være et beboermøde,
hvor vi diskuterer nærmere, hvordan
tingene skal se ud.

Nævnet og Agendagruppen havde lavet
et oplæg som var med i det husstandsomdelte materiale, som Jon Sandreid
fremlagde og kommenterede, bl.a.:
Arbejdstilsynet har i maj måned givet
skraldefirmaet et påbud om, at adgangsforholdene på Galgebakken skal bringes
i orden. Især er det de stejle ramper og
trapper op til stræderne, som er uacceptable, men der er også problemer med .
smalle adgangsveje ind til boligerne og
placeringen af sækkene i skurene. Ar. bejdstilsynet har givet en forlænget frist
Debatten:
indtil I. maj næste år. Hvis Galge.bakBibeholdelse afhenteordningen: De
kens nuværende henteordning skal bibe- fleste indlæg gik imod en bibeholdelse
holdes, skal ramperne op til stræderne
afhenteordningen, fordi udgifterne til
ombygges. Opbygning af ramper med et nye ramper var alt for store. Stig Larsen
fald på 1:20 vil koste ca. 9 mil. kr., hvil-' mente dog, at henteordningen kunne
ket svarer til en årlig huslejestigning på
bibeholdes i de lave stræder indtil vica. 3%. Der til komm.er udgifter til fordere. I de 17 høje stræder, hvor der er et
bedringer i forhaverne og måske opsætakutte problemer, bør der laves nogle
ning af sækkestativer i skurene. I stedet
forsøg med forskellige løsninger, f.eks.
for kan der laves en bringeordning, hvor med anbringelse af minicontainere for
beboerne bringer deres affald hen til
enden af stræderne og med aflevering på
minicontainere, som er placeret på et
en central plads, så vi f'ar nogle praktiske
antal affaldsøer. Etablering af affaldsøer erfaringer med de forskellige løsningsvil koste ca. 2,5 mil. kr., hvis der skal
modeller, inden vi træffer en beslutning.
laves 47 små øer, og ca. 1,5 mil. kr., hvis Biba Schwoon mente ikke, at vi havde
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'tid til at gennemføre forsøg, fordi ArDer skal findes nogle løsninger på dette
problem, når der/'' ffes en endelig bebejdstilsynets tidsfrist til den 1. maj gør
sagen til en hastesag, og endvidere er det slutning på et kommende beboermøde.
vigtigt, at en ny affaldsordning bliver
Steen Rye foreslog en løsning med kun
fremtidssikret, så vi bør ikke satse tid og 1 affaldsø, som går ud på, at der afskafpenge på at lave forsøg med nogle ordfes en komprimatorcontainer på genninger, som måske skal ændres igen om
brugspladsen, og at folk afleverer deres
nogle år, hvis der kommer nye og skæraffaldssække der. Så optages der ikke
pede krav fra Arbejdstilsynet. Lars Mes- plads på parkeringspladserne til affaldssen anbefalede, at der skal arbejde vide- øer, der bliver ikke lugtgener og det
'bliver billigt. .
re med en 12-ø's løsning, men mente
også, at arbejdsgruppen skulle finde ud
Mstemning:
af, om der til foråret, når ArI materialet var afstemningstemaet forbejdstilsynets påbud skal efterkommes,
muleret som:
kan iværksættes nogle forsøg med en
"Beboermødet tager stilling til flg.: 1.
økonomisk overkommelig henteordning.
Ønsker man en henteordning bevaret ?
47 affaldsøer: Uffe Witt gik ind for en
Ja eller nej.
løsning med 47 affaldsøer, fordi han
2. Hvis nej til pkt. l stemmes om: Brinmente at afstandene vil blive for store,
geordning 2 (47 øer) Ja eller nej. Hvis ja,
hvis der kun skai være 12 affaldsøer, og bortfalder afstemning om:
store afstande giver både besvær for
Bringeordning 1 (12 øer) Ja eller nej"
beboerne og problemer med affald, som
Ole Elkjær mente ikke, at der på dette
ikke blir afleveret de rigtige steder, Flere møde var grundlag for eller grund til at
talte dog imod løsningen med 48 øer,
lægge sig fast på lige præcist 12 eller 47
fordi placeringen tæt på husene vil virke affaldsøer. Dirigenten klargjorde, at det
skæmmende og vil give lugtgener for de drejer sig om at tage stilling til,!!..vilkct,
omkringboende.
hovedideer der skal arbejdes videre med:
Eiirenet stort antal spredte affaldsøer,
12 affal,dsøer: De fleste indlæg støttede
eller et mindre antal samlede affaldsøer,
denne model. Argumenterne var, at det ·
som kan blive både 11,12 eller 13 øer og
er den billigste løsning og fordi øerne
også meget samlet på kun en affaldsø.
kommer til at ligge i større afstand fra
Der var flertal imod at arbejde videre
boligerne, så problemer med lugtgener
mec;l en henteordning. Der var også flerog rod for de omkringboende bliver
tal imod, at arbejde videre med en brinminimeret. Anita Sørensen opfordrede
geordning med 47 øer. Dirigenten kontil, at der bliver gjort en særlig indsats.
kluderede, at eftersom vi skal gøre noget
for at få skjult containerne i nogle afved den eksisterende affaldsordning, kan
faldshuse. Jens Ellesøe Olsen støttede
man ikke stemme nej også til den sidste
løsningen med 12 affaldsøer, men påpemulighed, så det er besluttet, at der argede også, at en 12-ø's løsning giver
bejdes videre med, hvad der kan kaldes
vanskeligheder for de beboere, som har
en decentral ordning, og der kommer et
svært ved at bringe sit affald den forforslag rimelig hurtigt
holdsvist lange vej hen til en affaldsø.
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Revision af Galgebakkens
Agendapla _punkt 6b)
Lars Messen fremlagde Agendaplanen:
Agendaplan.en er lavet af Agendagruppen i samarbejde med miljømedarbejderen.
Med Agendaplan.en bliver det formuleret, hvad der skal gøres med miljøet i det
kommende år. Det er tredje år, hvor der
fremlægges en lokal agendaplan for
Galgebakken. Den overordnede målsætning er den samme som for de tidligere
år. Men statussen, hvor der redegøres
for, hvad der er sket i løbet af året, er
betydelig mere omfangsrig i år end tidligere. Det skyldes i høj grad, at vi har
haft en ansat miljømedarbejder, som har
kunnet sætte gang i arbejdet. Agendaplan.en er i år vokset med tre bilag: En
beretning for miljømedarbejderens aktiviteter. En naturplan, hvor en af agendagruppens medlemmer fortæller om Galgebakkens plante- og dyreliv. Et grønt
regnskab for Galgebakken, som er betydeligt mere detaljeret end VAs og kommllllens grønne regnskaber.

- Anita Sørensen syntes, at det var et flot
papir, som agendagruppen fremlagde, og
havde en kommentar vedrørende justeringer af antallet af maskiner på vaskeriet, som er nævnt i agendaplanen. Hllll
opfordrede til, at antallet ikke bliver
justeret ned, som der er rygter om. Der
var ikke yderlige kommentarer til Agenda.plan, og planen blev vedtaget i enighed.

•

Miljømedarbejderstillingen
(punkt6c)
Biba Schwoon fremlagde Agendagruppens og Nævnets indstilling: Det foreslås, at miljømedarbejderstillingen fortsættes i år 2003 på en etårig kontrakt
finansieret over Galgebakkens budget.
Det foreslås også, at Yvonne Nielsen
fortsætter i stillingen, fordi samarbejdet
er forløbet godt og Yvonne er kommet
godt ind i forholdene på Galgebakken. .
Forslagsstillerne foretrækker at stillingen fortsat bliver på 30 timer, men den
kan evt. reduceres til 20 timer.
Biba kommenterede debatten op til beboermødet m miljømedarbejderstillingen: Indvendingerne har bl.a. gået på, at
der ikke skal bruge flere huslejekroner
på kontorpersonale, vi har mere brug for
mere personale ude i marken. Selv om
Biba syntes, det kunne være vældig godt
med mere hjælp til vores gartner, så må
opgaverne på udeområderne i det kommende år løses ved arbejdsfordeling
mellem ejendomsfunktionærerne. Til
næste år kan diskussionen tages op igen.
Biba uddybede, at når Galgebakken kan
fa et stort udbytte af at have en miljømedarbejder i det kommende år, hænger
det sammen med, at afdelingslederen,
som stadig er ny på Galgebakken, har
brug for-en aflastning til nogle af de
overvældende mange opgaver, som skal
udføres i år 2003. Vaskeri-renoveringen
og etableringen af den nye affaldsordning ligger naturligt inden for miljømedarbejderens kompetenceområde. Der
vil blive behov for en masse information,_ for at få den kommende ordnjng til
at fungere. Af Agendaplanen og beretningen fremgår det, hvor der derudover
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er stort udbytte af en miljømedarbejder,
bl.a. til udfærdigelsen af det grønne
regnskab.
Debatten:
Argumenterne imod:

Niels Ketler mente ikke, at miljømedarbejderstillingen skulle fortsættes, fordi
der er mere brug for en ekstra ejendomsfunktionær til at tage sig afudeområderne.
Uffe Witt var imod en fortsættelse af
miljømedarbejderstillingen, fordi meningen med at oprette stillingen havde
været, at miljømedarbejderen skulle
tjene sin løn ind via besparelser på miljøudgifterne. Dette er ikke sket, og Uffe
troede heller ikke på, at det ville ske i
fremtiden.
Mange mente ikke, at miljømedarbejderens information i Galgebakken Posten
havde ført til ændrede vaner mindskede
miljø-udgifter. Der var ikke grund til, at
have en lønnet medarbejder til .dette
informationsarbejde. Uffe og Bendt
Bøgedal gav udtryk for, at rådene var for
banale og der var for mange løftede
pegefingre. Christian Haxthausen mente,
at vi kunne få rigelig information og
rådgivning gratis fra kommunen og
andre offentlige myndigheder.
Stig Lar~en m.fl. mente, at der er rigeligt
med kvalificerede beboere i Agendagruppen og på Galgebakken, til at milj~arbejdet kan baseres på disse kræfter.
Det var ikke nødvendigt at ansætte en
person til at lave arbejdet.
Bent mente, at der skulle satses på ny
teknologi for at gøre noget ved miljøproblemerne: Et ordentligt varmeanlæg i

u
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husene, bedre isolering, udskiftning af
vandhanerne på! /"" wærelserne osv.
Argumenterne for:

Jens Ellesøe Olsen mente, at en ændring
af vores daglige vaner i høj grad noget
med almindeligheder at gøre. Miljø-medarbejderens opgave er at skabe en
formidling mellem miljøproblemerne,
beboerne og deres vaner. Det er ikke en
opgave, som driften har mulighed for at
løse.
Sten Hansen mente ikke, at de offentlige
myndigheder, som Christian gav udtryk
for, kunne give en tilsvarende information og rådgivning. Herfra kunne man ·
kun få generel information. Konkret
rådgivning og vejledning må m:an betale
dyre konsulenter for at fa udført.
Jens, Sten og Poul Evald Hansen mente,
at der på lidt længere sigt, var god økonomi i at opretholde miljømedarbejderstillingen, idet cå. 13 millioner eller 25%
af vores boligudgifter gåt til at betale for
el, vand varme og renovation. En nedsættelse af forbruget på blot 5% ville
give en besparelse på 6-700.000 kr. om
året.
Sten mente, at erfaringerne fra Agendagruppen havde vist, at frivillige beboere
ikke havde tiden til at lave arbejdet uden
støtte fra en ansat miljømedarbejder.
F.eks. havde arbejdet med det grønne
regnskab været en kæmpe arbejdsopgave
både for de frivillige i gruppen og for
miljømedarbejderen.
Benny Klausen havde egentlig været
imod oprettelsen af miljømedarbejderstillingen og var det forsat. Benny mente
ikke, at der er behov for en miljømedarbejder på Galgebakken. Men han anbe-
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falede alligevel at stemme ja til en fortsættelse af sti'·F~.~en i år 2003 med den
begrundelse, ..._.,å kunne miljømedarbejder-stillingen til næste år laves om til en ·
gartnerstilling, uden at-den ekstra gartnerstilling kom til udtryk som en forøgelse af budgettet.
Afstemning: Stig Larsen foreslog

skriftlig afstemning med den begrundelse, at forslagsstillerne havde gjort
sagen til et personspørgsmål, fordi det
var indeholdt i forslaget, at den nuværende miljømedarbejderen skulle fort- sætte i stillingen.
Der blev afholdt skriftlig afstemning.
Resultatet var, at der var 41 stemmer for
at miljømedarbejder-stillingen skulle
fortsættes og der var 47 stemmer imod.
Miljømedarbejderstillingen ophører ved
årets udgang.

Nyt beboerhus og økonomi
(punkt. 7)
Orienteringfra beboermødet den 2.
september:

· Biba kommenterede overheads'ene med
arkitektens beboerhusplaner, som havde
været fremlagt på beboermødet den 2.
september. Arkitekten har valgt en løsning, hvor der laves et fritliggende beboerhus på torvet placeret vinkelret i tht.
. - det store beboerhus. Det nye beboerhus
består af to adskilte huse med hhv. et
festlokale og et værksted samt udlånskontor. Arkitekten havde fremlagt to
skitser, et byggeri på 210 m2 og et byggeri med et mindre areal. På beboermøde den 2. september var der stemning
for, at der bør arbejdes videre med det
samlede projekt på ca 210 m2, hvilket
forudsætter, at der kan optages et lån på

•

l mil. kr., ud over de ca 2,2 mil. kr. som
salget af de gamle bygninger til kommunen indbringer. På beboermødet den
2. september var der også stemning for,•
at der optages et lån på 1 mil. kr. yderligere til at gøre pladsen rundt om det nye
beboerhus færdig og til at indkøbe nye
møbler til beboerhuset.
Diskussion om mulighederne for et mindre og billigere byggeri:

Henrik Nordfalk mente, at det af arkitektens forslag, som indebærer et hus
med et mindre m2-areal er relevant, fordi
pladsen i det gamle hus ikke er udnyttet
optimalt.
Vibeke Hansen mente ikke, at der var
truffet en beslutning om, at konsekvensen af et nej til det store projekt vil være
et beboerhus på max. 140 m2 uden plads
til et værksted, som det var formuleret i
materialet. Vibeke mente, at beboermødet mangler at beslutte, hvilke funktioner som skal beskæres/undværes, hvis vi
lægger os fast på at opføre et mindre
beboerhus. Biba Schwoon mente, at
dette var konsekvensen af tidligere be·boermøders indstilling til projektet.
Claus (fra Skrænt) mente, at beboeme
var blevet orienteret for lidt om projektforslaget med tegninger o.lign. Claus·
mente endvidere, at værkstedet kan
undværes, hvis der kun er fa beboere,
som bruger det.
De fleste indlæg støttede, at det bør
arbejdes videre med et erstatningsbyggeri på 210 m2 med bibeholdelse af de
nuværende funktioner samt en renovering af pladsen og indkøb af nye møbler,
dvs. med en beløbsramme på 2 mil. kr.
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nd over de 2,2 mil. kr. fra salget af de
gamle lokaler.

Der var 44 stemmer for dette og 22
stemmer imod.

Stig Larsen efterlyste nogle mere præcise tal for udgifterne til renovering af
pladsen og indkøb af nye møbler;

Galgebakkens langtidsplan for
vedligeholdelse (punkt 8)

Biba oplyste, at arkitekten var fremkommet med et økonomisk overslag,
men dette var pga. den korte tid ikke
særlig præcist.
Beslutning om økonomien til nyt be-

¾vi
~ mente, at der var uklarhed
om, hvilke beslutninger der var truffet
og hvilke beslutrunger som først skål
træffes på et senere beboermøde. Stig
mente, at projektet burde sendes til urafstemning, fordi det på et tidligere bebo- .
,
ermøde blev besluttet, at det nye beboerhus ikke må koste ekstra, ud over det
beløb som salget indbringer.
boerhus:

Anita Sørensen mente at i aften, skal der
kun tages beslutning om, hvilke projekt-

Afdelingsleder Kaj Agnershøj startede
med at redegøre for aktivitetsplanen for
planlagt vedligeholdelse i år 2003 (optrykt i det omdelte materiale): ·
En række tilbagevendende vedligehol-

delsesopgaver fortsætter, bl.a. maling af
døre og vinduer og udbedring af belægningen på parkeringspladserne. I dag er der mange reparationsarbejder, som
tages af konto 116 til planlagt vedligeholdelse. En del af disse opgaver bør
føres over på konto 115 til løbende vedligeholdelse. I år 2003 er der afsat 1 mil.
kr. til udskiftning afvaskemaskiner og
nyt vaskeri, som forventes at blive udført i løbet af foråret. Til legepladser er
der afsat 500.000 kr. i 2003 og 2004.

ramme der skal arbejdes videre inden
for. På et senere tidspunkt kommer der
et eksakt forslag med en præcis økonomi, og på dette tidspunkt kan man
tage stilling til, om der skal afholdes
urafstemning.

Biba Schwoon uddybede, at det er legepladserne i Neder, Over og Torv som
bliver renoveret i overensstemmelse med
det tidligere besluttede legepladsprojekt.
Der er dog ikke penge til at gennemføre
hele projektet.

Dirigenten præciserede, at det der besluttes i aften er, hvilke økonomiske
rammer der skal være for det videre
arbejde med projektet,.men ikke beslutning om selve optagelse af lånene.

Niels Keller foreslog at nævn og drift.
henvender sig til Kommunen for at skaffe havehjælp til ældre og psykisk syge. Afdelingslederen var klar over problemet og lovede at prøve, men tvivlede
dog på om kommllllen vil tilbyde hjælp.

Forslaget med tillægslån på 1+1 mil. kr.
blev som det mest vidtgående sat til
afstemning først. (Dvs. erstatningsbyggeri på 21 0m2 og renovering af den
omgivne plads samt'indkøb afny.e
møbler).

Afdelingslederen gik herefter over til at
kommentere langtidsplanen for næste 16
år: I 2002 er henlagt 7,15 mil. kr., hvilket er tæt på ciet beløb, som er brugt i
løbet af året. I år 2006 stiger henlæg-
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gelserne væsentligt. VAs ledelse har
stillet en frita,cl.se for indbetalinger til
VAs disposit, .:;fond i udsigt, mod at
beløbet i stedet bruges til øgede henlæggelser. Dette satser vi på, men fritagelsen skal godkendes i kommunen og VAs
bestyrelse. I år 2005 og 06 er der også
behov for anden kapitalanskaffelse til
renovering af badeværelser. Vi håber på
atkllllne optage lån til dette. I år-2014 er
der behov for anden kapitalanskaffelse
til påtænkt køkkenrenovering. Ellers .
hænger planen sammen uden de store
huslejestigninger, og der er positiv likviditet hele vejen igennem.

Budget 2003 (punkt 9)

planlagt vedligeholdelse er der en stigning på 300.000 kr. I det første budgetudkast fra VA var stigningen på
planlagt vedligeholdelse på 8-900.000
kr. Galgebakken far nogen gange at vide
af omverdenen, VA og Kommunen, at
vores henlæggelser til planlagt vedlige1}.oldelse er for små. Imidlertid har vi
også store udgifter til at betale af på lån,
som er optaget for at finansiere de store
renoveringssager, bl.a. tagsagen. I år
2002 brugte vi således 124 kr. pr. m2 til
at betale af på disse forbedringsarbejder,
hvilket svarer til 7-8 mil. kr. om året.
Det store udgifter til udbedring af byggeskader er baggrunden for, at tidligere
nævn har holdt igen på udgiften til
planlagt vedligeholdelse. Havde der ikke
været denne tilbageholdenhed, ville
vores husleje i dag ligge på et endnu
højere niveau. Opgjort i husleje pr. m2
stiger vi fra 697 kr. i 2002 til 7+0 kr. pr.
m2 i 2003 (besparelsen på miljømedarbejderstillingen ikke medregnet). På
planlagt vedligeholdelse, er der en stigning pr. m2 fra 118 kr. i 2002 til 123 kr. i
2003.

Gennemgang af forslaget til budget
2003:
Jens Ellesøe Olsen fra nævnet gennemgik budgetforslaget: Det første udkast
fra VAs administration indebar en huslejestigning på 4, 7%. Efter behandling i
økonomiudvalget og i nævnet blev budgetforslaget reduceret til en huslejestigning på 3,41 %. Dertil kommer en yder. ligere reduktion pga. beslutningen om, at ·Debat om budgettet:
miljømedarbejderstillingen ikke skal
Klaus (fra Skrænt) spurgte om det er
fortsættes. Budgettet indeholder stignin- korrekt, at Galgebakkens har Albertsger på bl.a. ejendomsskatter pga forhølund rekord i husleje, når der sammenjet vurderingspris, forsikringer pga
lignes med de øvrige VA-afdelinger.
generelt stigende forsikringspræmier,
lønudgifter pga. en ny ordning med
Stig Larsen (fra økonomiudvalget) svamerituddannelse til ejendomsfimktionæ.,. rede, at vi på Galgebakken reelt betaler
.rerne, en mindre stigning på energiuden husleje, som svarer til nybyggeri. I
giften selv om der er kalkuleret med
nybyggeri er m2-prisen 800 kr. og sambesparelser som følge af det nye vaskeri. tidig er Galgebakkens boliger ca. 25%
Beboeraktivitetskontoen stiger fra
større end de nuværende maksimums1.129.500 kr. til 1.185.000 kr. Indtæggrænser for nybyggeri.. Stig kommenteterne fra udlånsaktiviteterne indgår andet rede også afdelingslederens bemærkninsteds i regnskabet, hvorved en del af
ger om, at der bør føres udgifter fra
udgiften opvejes. På henlæggelser til
konto 116, planlagt vedligeholdelse over
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pa Konto l D, løbende vedligeholdelse:
VA har i år skiftet standpunkt, idet VA.
de sidste 5 års tid har presset på
at få
vedligeholdelsesudgifteme ført bort fra
konto 115 over til konto 116. Før i tiden,
hvor en stor del af vedligeholdelsen var
på konto 115, kom der hyppige problemer med llllderskud på årets budgetter.
Økonomiudvalget har støttet op om, at
·så meget vedligeholdelse som muligt
bliver foretaget som planlagt vedligeholdelse på konto 116, fordi det gir en
roligere huslejeudvikling, og dette princip bør vi bibeholde på Galgebakken,
der er ingen grund til at gå tilbage til den
gamle metode. ·

for

Indkomne forslag til budgettet
(punkt9b):
:Der var kun indkommet et enkelt for-

slag: Et forslag fra nævnet, om at der
indkøbes en projektorkanon og en bærbar ·computer inden for en beløbsramme
på 40.000 kr. Udstyret skal bruges i
beboerhuset til møder og andre arrangementer. Forslaget blev præciseret til,
2 7. oktober 2002
Dirigent:
Anita Sørensen .

at udstyret skal kunne an'{endes både til
MAC og PC, og ~1,:•.d kmme bruges af
beboerne på satl'.i. måde, som den
gamle projektor.
Afstemning om budgettet:

Forslaget om anskaffelse af en projektor
og en bærbar computer blev vedtaget.
Det :fremlagte budgetforslag, med fradrag af udgifterne til miljømedarbejderstillingen, blev godkendt.
Antennebudget med en udgift på 57 kr.
pr. husstand blev godkendt. Antennebudgettet gælder indtil der vedtages et _
nyt i forbindelse med ibrugtagningen af
det nye antenneanlæg.
Evt.:

Herunder bemærkede dirigenten, at der
havde været for mange store _punkter på
dagsordenen og opfordrede til, at der
:fremover sker en opdeling på flere møder, så der bliver bedre tid til diskussionen.

Med-dirigent:
Birthe Y. Nielsen

Referent:
StenHansen

Strædepenge.
Fra nu og resten af året er der " frit siag", d. v. s. alle kan nu søge på
. restpuljen,- de sædvanlige kreterier skal selvfølgelig være opfyldt.
Det betyder endvidere at efter 15/10 ikke forbrugte strædepenge er
samlet i fællespuljen:
Med venlig hilsen Jytte (nævnet)

)0
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BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Ekstraordinært beboermøde om:
Affaldsøer
Beboerhus-materialer
torsdag den 28. november 2002, kl. 1930
i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent

3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
4) Godkendelse af referater fra:
- Beboermøde den 2/9 2002 om nyt beboerhus (bragt i GB Posten nr. 274, nov. 2002)
- Beboermøde den 4/9 2002 om nyt antenneanlæg (indlagt i GB Posten nr. 273, okt. 2002)
- Budgetbeboermøde den 17/9 2002 (bragt i GB Posten nr. 274, nov. 2002)
5) Affaldsøer

a) Forelæggelse af skitseforslag til affalds-øer som vedtaget på budgetbeboermøde, sept. 2002
v/arkitekt Dorte Mandrup
b) Stillingtagen til antal øer: 12 eller 10 - med drøftelse af mulige placeringer ud til
Grønningen og i forhold til haver
·
v/arkitekten og Nævnet
·
c) Stillingtagen til budgetoverslag
v/arkitekten og Nævnet
6) Samlet beslutning om det videre arbejde med etablering af affalds-øer på Galgebakken
7) Forelæggelse og drøftelse af materialer til det nye beboerhus
v/arkitekt Dorte Mandrup og Nævnet + beboerhusgruppen
8) Evt.

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

(mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 14. november 2002)

'""'
Afd. 9 Galgebakken - affaldsprojekt
Økonomisk overslag
Model 2: 10 affaldsøer med 12 containere i hver + 2 ''halve" affaldsøer med 6 contamere i hver.

Galgebakken

På grundlag af Dorte Mandrup notat af 14/11 2002 er opstillet samlet økonomisk overslag.

Materiale til:

Overslag
Ekskl. moms
Håndværkerudgifter
Entrepriseudgifter
Uforudseelige udgifter
Indkøb af contamere, 132 stk 1.200 kr.
I alt (afiundet)

a

Teknikeromkostninger
Totalrådgiverhonorar, projekt. tilsyn, byggeledelse
Tryk aftegninger
Geotekniske undersøgelser
Landinspektør
I alt

1.647.000 kr.
165.000kr.
158.000 kr.
1.970.000 kr.

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

Ekstraordinært beboermøde om:
Affaldsøer
Beboerhus-materialevalg

Overslag
Incl. moms

torsdag den 28. november 2002, kl. 1~0
i Beboerhuset.

2.462.000 kr. 2.462.000 kr.

Forslag til dagsorden
362.000kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
397.000kr.

1)
2)
3)
4)
496.250 kr.

496.250 kr.

Valg af dirigenter
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Godkendelse af referater fra:
- Beboermøde den 2/9 2002 om nyt beboerhus (bragt i GB Posten nr. 274, nov. 2002)
- Beboermøde den 4/9 2002 om nyt antenneanlæg (indlagt i GB Posten nr. 273, okt. 2002)
-Budgetbeboermøde den 17/9 2002 (bragt i GB Posten nr. 274, nov. 2002)

5) Forelæggelse af skitseforslag til affalds-øer som vedtaget på budgetbeboermøde, sept.2002,

Øvrige omkostninger
Byggelånsrenter (byggeperiode 1½ mdr.)

17.000 kr.

Finansieringsomkostninger

80.000 kr.

Revision

5.000 kr.

Forsikring

5.000 kr.

Byggetilladelse

5.000 kr.

med overvejelser af 10 eller 12 øer og budgetoverslag
v/arkitekt Dorte Mandrup og Nævnet
6) Forelæggelse af alternativt forslag
V/Henning Sørensen
7) Stillingtagen til de to forslag:
Enten forslaget til affaldsøer fremlagt under pkt. 6, eller det alternative forslag fremlagt under
pkt. 7.
Hvis forslaget om affaldsøer vedtages:

Byggesagshonorar

76~000_kr.

188.000 kr.

Samlet økonomisk overslag

3.146.750 kr.

Afrundet
Finansiering
Realkreditlån, obligationslån, løbetid
Realkreditlån, hovedstol

3.150.000 kr.
10-årigt
3.150.00kr.

Kapitalydelse, årligt
Besparelse drift, ny affaldsordning
Nettoudgift

412.000 kr.
200.000 kr.
212.000 kr.

259.000 kr.
200.000 kr.
59.000 kr.

3,50 kr.

0.97kr.

Huslejestigning (60.525 m2)
Nettoudgiften svarer til en gennemsnitlig årlig lejestigning på

8) Beslutning om det videre arbejde med etablering af affalds-øer på Galgebakken
a) Valg af antal øer: 12 eller 10?
b) Stillingtagen til budgetoverslag
c) Samlet beslutning om det samlede affalds-ø-projekt
9) Drøftelse af materialevalget til det nye beboerhus
v/arkitekt Dorte Mandrup og Nævnet+ beboerhusgruppen

20-årigt
3.150.000 kr.
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs.
beboere, der har huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.
(mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 21. november 2002)

19/11 2002 / JR
Materiale til beboermøde på Galgebakken den 28. nov. 2002 om affaldsøer m.m.

Side 8 afS

Materiale til beboermøde pil Galgebakken den 28. nov. 2002 om affaldsøer m.m.

Side 1 afS

Økonomien

Arkitekten har kalkuleret et overslag over udgifterne til sit forslag. Hovedtallene gengives her i
materialet til direkte sammenligning med det oprindelige forslag. Her er det så vigtigt at bruge
ovenstående oplysninger til læsningen: at kvadratmeterantallet for øerne er væsentligt ændret p.g.a.
nyeste oplysninger. Der er siden afVA indhentet oplysninger i kreditforeningen om mulig
finansiering. Der er ikke noget i vejen for, at vi optager 20-årige lån. Det er dog kommunen, der har
det afgørende ord.

Baggrundsmateriale til ovenstående:

1.

Kommunens udregning af total dagrenovationskapacitet itlg. vejning
= 80 containere a660 liter

2.

Nuværende antal øvrige containere til genbrugsfraktionerne
pap, papir og aviser samt glas og flasker= ialt 36 containere
(miljømedarbejder og agendagruppe)
I ovenstående placeringer er der ialt 10 pap,
ialt 14 papir/aviser,
ialt 10 glas/flasker,
dvs. 1 pap og 3 papir for lidt, ialt 4 for lidt, men 2 glas for meget
dvs. efter en mulig praksis-justering en manko på 2 til pap/papir

Alternativt forslag

nu 11
nu 17
nu 08

Grunden er, at der på hver container-plads forudsættes placeret
minimum 1 container til hver fraktion. Tallet går derfor ikke op, men
må tænkes justeret efter den nye afleveringspraksis, som først vil
vise sig efter et stykke tid i brug. For øjeblikket skal de fleste gå betydeligt
længere for at aflevere deres genbrugsaffald.

I forbindelse med den nye ø-ordning vil der samtidig blive opfordret kraftigt til øget
kompostering af husholdningsaffald, hvilket gerne skulle nedbringe mængden af
restaffald - og dermed en mulig (lille) opjustering af containere til papir og aviser. Det
forudsættes i det hele taget ikke, at kapaciteten til aflevering af affald skal forøges i de
kommende år, men gerne formindskes.
3.

Nuværende vejetal for sjusset opsamling på P-pladser (incl. aflevering fra
inderområder)
(tal fra renovationsfirma/kommunen og beregninger v/miljømedarbejder og
renovationsarbejder)

Henning Sørensen har efter budgetbeboermødet forelagt affaldspåbudsgruppen et andet forslag,
som gruppen imidlertid ikke ønskede at arbejde videre med
- fordi beboermødet havde vedtaget 12-ø-forslaget, og der ikke på budgetbeboermødet blev forelagt
andre forslag
- fordi det ikke blev oplyst hvilke omkostninger, der ville blive tale om
- fordi det involverede en fler-leddet restaffaldsordning, som ikke var sikker på godkendelse i
kommunen
- fordi der var tale om en ordning med til- og framelding og egenbetaling, som ville være vanskelig
at administrere for Driften
- fordi der var tale om en ordning, som for nogle beboere ville indebære ekstremt lange vandringer
med restaffald til genbrugsgården og dermed indebære en voldsom forskelsbehandling af beboerne i
forhold til afstand fra bopæl til centralt afleveringssted.
Henning har derefter valgt at fremlægge et andet forslag på egne vegne. (Se bilag)
Nævnets supplerende bemærkninger til det indkomne forslag:
1. Det påbud, Galgebakken har tået af Arbejdstilsynet, har en deadline, som ikke kan strækkes
yderligere: 1.5.03. Hvis ikke vi da har f"'aet en ny ordning, vil den nuværende ordning stoppe, og der

vil blive opsat store containere på P-pladserne til indsamling af restaffald.
2. En del af elementerne i Hennings forslag: analyse og forsøg med differentiering samt central
komprimatorcontainer blev allerede fremsat på budgetbeboermødet, men ikke ført igennem til
endelig afstemning. Det blev derimod forslaget om de 12 affaldsøer.
3. Arbejdet med disse affaldsøer siden budgetbeboermødet involverer selvfølgelig allerede en række
omkostninger, som Galgebakken skal betale, selv om det endelige projekt skulle blive skrottet.

4.

Anslået antal containere= 1 pr. 750 m2 bolig

5.

Områdekort baseret på antal boliger og boligtyper kombineret med anslået nuværende
brug af P-pladser (suppleret med bil-tælling v/Agenda-gruppen) samt ovenstående
oplysninger.

4. Fremstillingen afbrugen afkomprimator-containeren og ordningerne i lokale afdelinger som
uproblematiske og billige er mere positive, end de faktiske forhold viser. Komprimator-containeren
giver ofte lugtgener - jo større, jo værre, og de lokale ordninger involverer
ejendomsfunktionærtimer i større omfang, end vi nu kender på Galgebakken. Det giver bl.a.
vanskeligheder i forbindelse med sygdom o.lign.
5. Erfaringer gennem en del år, også fra Sverige, siger, at affalds-øer fremmer sortering.
Galgebakkens genbrugsfraktions-øer har allerede vist denne effekt, idet Galgebakkens beboere
sorterer ca. dobbelt så meget som den gennemsnitlige albertslundborger. En af grundene hertil er, at
det er muligt for den enkelte beboer relativt nemt at komme af med genbrugsaffaldet. Høj
sorteringsgrad giver mindre restaffald.

(Niels Enevold og Biba Schwoon)

For Nævnet

Materiale til beboermøde på Galgebakken den 28. nov. 2002 om affaldsøer m.m.
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Jon Sandreid og Biba Schwoon

Materiale til beboermøde på Galgebakken den 28. nov. 2002 om affaldsøer m.m.

Side3 af8

Referat fra beboermøde den 28. november 2002:

Om affaldsøer og valg af materialer til nyt beboerhus.
Indledende: Mødet var indkaldt for tage stilling til, hvilken affaldsordning der skal
indføres på Galgebakken, efter at Arbejdstilsynet har givet påbud om, at den nuværende affaldsordning skal ændres (emnetblev første gang behandlet på beboermødet den 17. september 2002). Ugen inden beboermødet var der husstandsomdelt et
materiale med beskrivelser af de forskellige forslag. Der blev udleveret 70 stemmesedler, hvilket svarer til at 35 husstande eller ca. 5% afsamtlige var repræsenteret
på mødet. Endvidere var Arkitekt Dorthe Mandrup og VAs ByggechefJesper
Rasmussen til stede. Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen til
meddirigent. Sten Hansen (nævnssekretær) var referent. Benny Klausen og Simon
blev valgt til stemmeoptællere. Den vanlige fo"etningsorden og den fremlagte
dagsorden blev godkendt. Referaterne fra beboermøderne 2/9. 02 om nyt beboerhus,~
I
li
4/9. 02 om antenneanlæg og 1719. 02 om budget 2003 blev alle godkendt uden be- ' ·
mærkninger.

5. Fremlæggelse af forslag til affaldsøer
Baggrunden for forslaget: Biba Schwoon indledte med at opridse baggrun-

den for forslaget om affaldsøer, bl.a.: Årsagen til, at der fremlægges et forslag om affaldsøer, er påbudet fra Arbejdstilsynet om, at adgangsforholdene
bl.a. ved de høje ramper op til stræderne skal bringes i orden. Efter forhandlinger med Arbejdstilsynet blev fristen udskudt til 1. maj 2003. Der blev
etableret en arbejdsgruppe af beboere, som sammen med miljømedarbejderen fremlagde nogle forskellige principforlag på budgetbeboermødet den 17.
september. På beboermødet var der stemning for, at der skulle arbejdes videre på forslaget med 12 affaldsøer. Arbejdsgruppen tog kontakt til arkitekt
Dorte Mandrup, som i forvejen er engageret til projekteringen af det nye
beboerhus. Det projekt som fremlæges i aften er udarbejdet af Dorte
Mandrup i samarbejde med nævnet og arbejdsgruppen. I fht. det første forslag er der foretaget to større ændringer: Det foreslås, at affalds-husene ikke
kun skal rumme containerne til husholdningsaffaldet, men også containerne :71:
1
til pap, papir og glas/flasker. Dette fordi det giver en mere korrekt afleve· ·
ring, hvis beboerne afleverer affald samme sted, og dermed bliver udgifterne
til sortering og renholdelse mindre'. Øerne og husene er hermed blevet noget
større og dyrere end oprindeligt, men det er gjort ud fra det princip, at øgede
anlægsudgifter er at foretrække frem for øgede udgifter til renholdelse. Endvidere fremlægges der sammen med forslaget om 12 affaldsøer, hvor 2 af
øerne er placeret inde i bebyggelsen, også et forslag med kun IO affaldsøer,
som alle placeret på p-pladserne. Nævnet og arbejdsgruppen anbefaler forslaget med IO affaldsøer, fordi de to øer inde i bebyggelsen vil få vanskelige

/t
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adgangsveje ( "i bliver meget bekostelige at anlægge. Endvidere vil placeringen tæt vea ooliger give risiko for lugtgener
Fremlæggelse af forslaget: Herefter fremlagde Dorte Mandrup projektet.
(Det skulle egentlig være gjort ved hjælp af en projektkanon, men pga. tekniske problemer måtte fremvisningen ske ved computerskærmen og med

mødedeltagerne opdelt i to hold.): Hovedideen med husene er at lave nogle
åbne, lyse og venlige bygninger. Vægge laves af kraftigt trådnet som bevokses med efeu, så der kommer en tæt stedsegrøn mur. Den bærende konstruktion laves af galvaniseret stål, bl.a. fordi at dette giver mindre behov for
vedligeholdelse, end hvis der anvendes træ. Tagene laves af en speciel type
glasfiber, der bliver gennemsigtigt, så der slipper sollys igennem, og tagene
får påtrykt blomstermotiver. Tag-materialet er meget holdbart sammenlignet
(r~. med almindeligt glas og er væsentligt billigere end hærdet glas. Pladerne kan
holde til at der kravles på dem, men de kan gå i stykker ved en meget hård
punktbelastning. Materialet er ikke brandbart/antændeligt, men i tilfælde af
en større containerbrand vil det formodentlig smelte. Kasserede plader tages
retur af producenten, som genanvender materialet. Tagene far en kraftig
hældning og med ca. 3,5 m. højde til tagryggen. Tagpladerne påføres en
plastikcoatning, som skal gentages hvert tiende år, og tagne er i princippet
selvrensende for smuds og alger, dog skal der nok foretages renholdelse for
nedfaldne blade. Husene oplyses af skærmede lysstofrør.
Niels Enevold fra arbejdsgruppen redegjorde ved hjælp af en (gammeldags) overheadplanche nærmere for dimensioneringen og placeringen af
affaldshusene: Affaldsøerne og -husene har varierende størrelse (=a:ntal
minicontainere), idet de er søgt afpasset efter det forventede behov. Behovet
er skønnet ud fra folks bevægelsesmønster svarende til antal biler på de for"
skellige dele afp-pladseme, antal boliger og boligkvadrat-metre i områderne
og de vejede affaldsmængder, som miljømedarbejderen har fået oplyst af
kommunen. Husene er alle placeret, så de kan betjenes af lastbiler på de
✓-~ asfalterede veje på p-pladserne.
'·
.
Kommentarer: Der blev spurgt til adgangsforholdene for beboerne, især om
vinteren når grusbelægningen på p-pladserne er mudret og tilsneet. Biba
svarede, at husene bliver anlagt, så de alle kan nås via de asfalterede veje på
p-pladserne. Aage Nissen ville vide, om man har overvejet nye p-pladser til
erstatning for dem, som forsvinder, når affaldsøerne anlægges. Kommunen
har i forvejen dispenseret for antallet af p-pladser. Hvis der kommer til at
mangle p-pladser, vil Åge klage til kommunen. Biba svarede, at man var
meget opmærksom på, at der fortsat skulle være et tilstrækkeligt antal parke-
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ringspladser, og i øvrigt skal sagen sendes til kommunen, S""""' også vil forholde sig til denne problemstilling.
Sonja spurgte til, hvordan gamle mennesker og handicappede, som ikke er
i stand til at bevæge sig hen til affaldsøerne, skal komme af med deres affald. Jon Sandreid og Biba fra arbejdsgruppen svarede, at dette allerede er et
problem med de nuværende affaldsøer for papir og glas, og at der skal findes
en løsning. Den mest nærliggende løsning er, at kommunen sørger for den
nødvendige hjælp, men hvis dette ikke er muligt, må der laves en ordning,
hvor ejendomskontoret og ejendomsfunktionærerne træder til. Benny
Klausen mente, at problemerne med at bringe sit affald hen til en affaldsø er
temmelig overdrevet. Man glemmer, at det som bliver til affald, tidligere er
blevet hentet fra butikker - Brugsen, Ikea, Magasin - der ligger betydelig
længere væk end affaldsøerne, som jo kommer til at ligge lige i nærheden af,
hvor man bor.
Claus Sørensen kritiserede, at der ikke var udsendt tegninger til beboerne
inden mødet, så man på forhånd kunne danne sig et indtryk af byggeriet. Ud
fra det fremlagte på aftenens møde mente Claus dog, at husene med en højde
på 3½ meter vil komme til at virke for dominerende. Et plant tag med mindre hældning vil gøre husene mere diskrete og samtidig være en mere simpel
og billigere konstruktion. Uffe Witt mente, at affaldshuse af træ, som f.eks. i
Hyldespjældet, ville være at foretrække ud fra miljømæssige og økonomiske
hensyn. Dorte Mandrup svarede, at intentionen ikke har ikke været at lave
diskrete huse, men huse som er venlige, indbydende og rare at bruge, også
om vinteren. Derfor vægge af stedsegrøn efeu og derfor tagenes udformning.
Øerne kunne godt være lavet billigere med flade tage og som simple skurbygninger af træ - træ er dog et materiale, som stiller meget større krav til
vedligeholdelse, end de materialer som anvendes i det fremlagte projekt.
Affaldsøerne kunne dog også laves kun med minicontainere og helt uden
bygninger til at afskærme og beskytte. Det er et nogle valg, som skal træffes.
Benny Klausen, Anita Sørensen med flere roste Dorte Mandrups udform(")
ning af affaldshusene. De fandt løsningen spændende, atypisk og overra-··
skende og udtrykte tilfredshed med, at Galgebakken med de nye affaldshusene ikke blot får et typisk carportlignende skurbyggeri, som skæmmer parkeringspladserne.
·

" 1. Der skal ·etages en analyse af Galgebakkens affaldssystem,
inden der fortages drastiske ændringer.

0

6. Alternativt forslag fra Henning Sørensen
Henning Sørensen havde til det husstandsomdelte beboermødemateriale
lavet et alternativt forslag til nævnets og arbejdsgruppens forslag om affaldsøer:
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2. Arbejdstilsynets påbud betyder, at restaffald fremover ikke kan hentes
fra de huse, som ligger i højstræderne. Der skal laves en særlige ordning
for disse boliger. I alle andre stræder beholder vi den nuværende afhentningsordning, indtil vi beslutter andet.
3. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med fremtidens
affaldshåndtering på Galgebakken. Gruppen skal komme med et samlet
forslag, der både dækker dagrenovation, storskrald, kompostering og genbrugelige materialer."
Henning uddybede nærmere bl.a. ved hjælp af lysbilleder: Det er en
hovsaløsning at indføre affaldsøer her og nu som konsekvens af Arbejdstilsynets påbud. Affaldsøer blev valgt på sidste beboermøde, fordi det var
den billigste af de to fremlagte løsninger, hvor den anden løsning var at ombygge ramperne for næsten 10 mil. kr. Ved at indfører affaldsøer nu binder
vi os imidlertid til en bestemt ordning mange år fremover. Det er erfaringen
fra andre steder, hvor der er indført tilsvarende affaldsøer (og også fra Galgebakkens eksisterende containere jvf. lysbillederne), at folk ikke får sorteret
og afleveret deres affald korrekt, når de selv skal levere det til containere,
som er ubemandede og uden opsyn. Dette giver en række problemer, bl.a.
med efterfølgende håndsortering, arbejdsmiljø og ekstraomkostninger. I
stedet bør der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på Galgebakkens affaldssystem i sin helhed - dagrenovation, storskrald, kompostering og genbrug og gruppen skal herefter komme med en samlet forslag.
I Hennings oplæg lå der ikke et konkret forslag til en alternativ ordning,
men han pegede på forskellige muligheder, som anvendes i andre boligområder: Godthåbsparken og flere andre boligområder har et affaldssystem,
hvor bebyggelsens ejendomsfunktionærer indsamler affaldssækkene ved
boligerne og bringer sækkene hen til en komprimatorcontainer, som ejendomsfunktionærerne selv betjener. Først når komprimatorcontaineren er fuld
afhentes containeren af den kommunale renovation. Godthåbsparken sparer
betydelige beløb sammenlignet med dengang, hvor kommunen foretog indsamlingen inde i boligområdet. Det bør også undersøges, om der kan laves
en affaldsordning med forskelligt serviceniveau og differentieret betaling
afhængigt af de enkelte husstandes ønsker og behov. Problemet med adgangsvejene til de høje stræder kan løses på andre måder end ved bekostelige ombygninger af ramperne, f.eks. kan der anvendes vogne til indsamlingen, som er forsynet med en læsserampe, så transport ned af de stejle ramper
undgås. Sådanne muligheder er der ikke tænkt på.
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I mange af bemærkningerne til og indvendingerne med h ...mrings forslag
blev der efterlyst nogle konkrete bud på, hvordan de akutte problemer for
affaldsindsamlingen skulle løses, og især hvordan det skulle nås inden tidsfristen til 1. maj. Biba redegjorde for baggrunden for tidsfristen: På mødet i
sommers havde det ikke været let at opnå forståelse hos kommunen og Arbejdstilsynet for, at der skulle gives tid til den beboerdemokratiske proces.
Arbejdstilsynet mødte således frem med en endnu skrappere tidsfrist end 1.
maj, og kommunen gav udtryk for, at hvis ikke Galgebakkens beboere ikke
kunne finde frem til en ordning, som tilfredsstillede Arbejdstilsynets krav og
tidsfrister, så ville kommunen klare sagen ved at opstille et passende antal
store containere på p-pladserne, som beboerne så selv må smide sine affaldssække op i. Der skulle megen overtalelse til for at få accept af en tidsfrist til (i,
1. maj 2003, så denne tidsfrist bør tages meget seriøst. Biba mente endvidere' }
ikke, at det var rimeligt at betegne det fremlagte forslag om affaldsøer som
en hovsaløsning. Siden i sommers har arbejdsgruppen og miljømedarbejderen undersøgt og overvejet mange forskellige løsningsmuligheder og problemstillinger, så det fremlagte forslag om affaldsøer er baseret på et omfattende forarbejde. Mumme fra nævnet mente, at konsekvensen af en vedtagelse af Hennings forslag i aften vil være, at beboermødet overlader det til
kommunen at bestemme løsningen.
Uffe Witt var skeptisk med hensyn til, om der kunne spares noget på renovationsudgifterne ved at lade ejendomsfunktionærer overtage affaldsindsamlingen og -håndteringen i boligområdet. I hvert fald viste V As grønne
regnskab for et par år siden, at de afdelinger, hvor ejendomsfunktionærerne
stod for indsamlingen havde større renovationsudgifter end de afdelinger,
hvor kommunen stod for indsamlingen - men muligvis har forholdene ændret sig. Jon Sandreid fra nævnet og arbejdsgruppen syntes at Henning burde
være kommet med et mere konkret forslag til budgetbeboermødet i september. Især savnede Jon noget om økonomi, og han havde derfor selv lavet et
økonomisk overslag ud fra den antagelse, at en ordning som Henning havde it'"'):,'
tankerne, hvor ejendomsfunktionærer står for indsamlingen, indebærer an, ,
skaffelse af materiel til indsamlingen, en komprimatorcontainer og ansættelse afto ejendomsfunktionærer. Det vil indebære huslejeudgifter, som er 510 gange større end det fremlagte forslag om affaldsøer.
Henning havde ikke lavet en beregning af udgifterne til en renovationsordning for Galgebakken, hvor affaldshåndteringen foretages af ejendomsfunktionærerne, men mente at Jons overslag virkede helt overdrevet, sammenlignet med tidsforbruget hos Godthåbsparkens ejendomsfunktionærer.
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7. AfstemL ..tg om de to forslag:

For Hennings forslag var der 17
stemmer. For forslaget med affaldsøer var der 43 stemmer.

8. Beslutning om det videre mht affaldsøer
Valg af antal affaldsøer: 12 eller 10? (pkt. 8.a.): Der var 4 stemmer
for forslaget med 12 affaldsøer og stort flertal imod dette. Forslaget med 10
affaldsøer alle beliggende på parkeringspladserne var hermed vedtaget.

Stillingtagen til budgetoverslaget (pkt. 8.b)
og til det samlede projekt (pkt. 8.c):

!~

{""I

Vibeke Hansen spurgte til årsagerne til den kraftige fordyrelsen af det fremlagte forslag sammenlignet med det overslag, som blev fremlagt på sidste
beboermøde. Det drejer sig om en stigning fra 1,5 mil. kr. til 2, 7 mil. kr. Jon
svarede, at affaldsøerne og husene er blevet gjort større, fordi der ud over det
almindelige husholdningsaffald (det affald som i dag puttes i skraldesækkene) også er gjort plads til minicontainerne med papir, pap og glas. Herved
er anlægsudgifterne blevet større, men hvis man ser på m 2-prisen, så er
denne næsten halveret i forhold til det tidligere overslag.
Dirigenten sammenfattede, at i og med udfaldet af den foregående afstemning om antallet af affaldsøer, så var den samlede beslutning om projektet og
hermed også budgettet i praksis truffet: Der skal arbejdes videre med modellen med 10 affaldsøer, som beskrevet i materialet til beboermødet.
Claus Sørensen efterlyste igen noget materiale, så man fik mulighed for at
tage stilling til udformningen af husene. Claus mente, at ser det ud som om,
at husene er for høje. Biba svarede, at realiteten er, at for at overholde tidsplanen, skal proceduren med godkendelse af udbudsmaterialet i V As bestyrelse ske meget snart, så hvis der skal foretages justeringer, skal det næsten
være nu. Dorte Mandrup tilbød at sende plan- og bygningstegningerne meget
snart, så de kunne bringes på Galgebakkens hjemmeside. Benny Klausen
mente dog kun, at dette kunne ske med henblik på orientering, da der ikke er
muligt at starte forfra med indkaldelse af ny beboermøde. Birthe Y. Nielsen
forslog, at der også blev opsat nogle plancher med tegningerne oppe ved
købmanden på torvet.

9. Drøftelse af materialevalg til det nye beboerhus
Dorte Mandrup har arbejdet videre med beboerhusprojektet i samarbejde
med nævn og udvalg. Planerne er nu så fremskredne, at der er en række
spørgsmål om materialevalg, som skal drøftes i aften. Dorte Mandrup redegjorde for de forskellige valgmuligheder, fremviste materialeprøver og uddybede undervejs på baggrund af de stillede spørgsmål:
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-Bygningens bærende konstruktion: Skal brokonstrukti.onr· laves af limtræ eller af vannegalvaniseret stål. Dorte Mandrup anbefaleuv "tål bl.a. af
hensyn til vedligeholdelsen. I modsætning til stål, kræver træ hyppig vedli-

geholdelse, hvis det ikke skal gå i forfald.
- Facadebeklædning: Hvis der vælges stål til den bærende konstruktion, bør
der også anvendes tilsvarende stålplader til beklædning af bygningens bagside. Forsidens store glaspartier skal forsynes med et sivmønster, som enten
bliver ætset ind i eller påtrykt glasset. Foran bliverderopspændt stålwire, så
der kommer et stort lysindfald, samtidig med at der skabes en afskærmning
af festlokalet.
- Indvendige vægge: Hvor der ikke er glas, foreslås at der anvendes lakret
birkekrydsfiner. Vinduerne bliver fremstillet af splintfrit, lamineret og hærdet glas, hvilket er et krav fra myndighederne, og glasset bliver endvidere
()
sikret mod stød fra møbler, ved at der lægges en rist i en fordybning langs "med vinduerne.
- Gulvet: Her foreslås, at der anvendes hårdt fyrretræ. Med det naturlige slid
vil gulvet efterhånden fremstå med en lidt grålig overfalde. Gulvet skal med
mellemrum - men ikke særligt tit - behandles med sæbe. Overfladen slides
igennem som ved et lakeret gulv som jævnligt skal nylakeres. Alternativt
kan der anvendes linoleum, men det giver et institutionsagtigt præg, og linoleum er i øvrigt ikke særligt holdbart. Klinker, som i den gamle pub, kan
ikke anvendes, fordi gulvet pga. den valgte konstruktion ikke er tilstrækkeligt stabilt til dette.
Der var bred opbakning til og positiv interesse for Dorte Mandrups forslag
til valg af materialer.
'

Beboerhus-byggeriet i øvrigt: Henrik Jensen (udlånet) spurgte om, hvad

planerne var for minicontainerne. Bliver den nuværende containergård
bibeholdt , eller skal de kommende affaldsøer benyttes, eller skal der laves
noget nyt specielt til huset. Henrik mente endvidere, at tagterrassen ikke var
særlig heldig, fordi den uundgåeligt ville blive brugt af børn til at lege på.
~
..___,.
Dorte Mandrup svarede, at der bliver fundet en løsning på husets
affaldscontainer sammen med planlægningen af udeområderne, men
projekteringen af selve huset skal være færdig inden omgivelserne
planlægges. Tagterrassen er stadig med i projektet, men da husets areal er
blevet gjort lidt større, ender det måske nok med at terrassen udgår af
projektet af sparehensyn.
25. Januar 2003
Referent:
StenHansen

J/I

Dirigent:
Anita Sørensen
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