
Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 6415 02 

Ekstraordinært Beboermøde om: 
Stop for m:-oprettelse af Al og A2 boliger 

til BO-VEST udlejning 
samt om ladestander til el-biler og om indkøb af kunst 

Torsdag den 19. november kl. 19.30 2015 
i Beboerhuset 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmetællere 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Indkøb og opsætning af ladestander til el-biler 
(kl. 19.30 til ca. 20.00) 

6) Stop for ny-oprettelse af Al og A2 boliger 
til BO-VEST udlejning 

7) Indkøb af kunst for restbeløb fra tidligere bevilling 

Yderligere materiale til beboermødet bliver omdelt en ugen inden mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de,for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt torsdag den 5. november) 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinært Beboermøde om: 
Stop for ,!!Y-oprettelse af Al og A2 boliger 

til BO-VEST udlejning 
samt om ladestander til el-biler og om indkøb af kunst 

Torsdag den 19. november kl. 19.30 2015 
i Beboerhuset 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmetællere 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Indkøb og opsætning af ladestander til el-biler 
(kl. 19.30 til ca. 20.00) 

6) Stop for ny-oprettelse af Al og A2 boliger 
til BO-VEST udlejning 

7) Indkøb af kunst for restbeløb fra tidligere bevilling 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand/år udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

( Materialet er husstandsomdelt torsdag den 12. november) 
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Til Beboermødet 19. november 2015, pkt. 6: 
Stop for ny-oprettelse af A 1 og A2 boliger til BO-VEST udlejning 

Begrundelse: 
På beboetmødet 28. maj havde vi dette emne til afstemning og det blev dengang forkastet. 
Årsagen til at GAB har valgt at genfremsætte forslaget er følgende: 

I forbindelse med Helhedsplanen er vores rådgivere i gang med at skrive udbudsmateriale, som skal 
bruges til at indhente priser fra de bydende entreprenører. 
·r helhedsplanen indgår der bl.a. et ventilationsanlæg i hver selvstændig bolig. 
I en AS (5 værelses bolig) er der 1 ventilationsanlæg. 
I en A4 + en Al skal der installeres 2 separate ventilationsanlæg. 
I en A3 + en A2 skal der ligeledes installeres 2 separate ventilationsanlæg. 
Udbudsmaterialet skal nøjagtigt angive antallet af boliger indenfor de forskellige typer (A, B, C og 
D) således at entreprenørerne kan prissætte arbejdsopgaven. 

Derfor ønsker vi at antallet af Al og A2 lejemål med BO-VEST lejekontrakt fastfryses. 
Der er pt 34 stk. Al og 28 stk. A2 boliger. 

Efter gennemførelsen af helhedsplanen, vil det være meget omkostningskrævende at indrette Al og 
A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer samt 
forbrugsmålere. 

Ekstraprisen for ombygning til en Al eller en A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 
og tillægges der udgifterne til trinette, el-tavle, dørlukning m.m, vil den samlede pris for ny
indretning af Al og A2 boliger beløbe sig til omkring 100.000 kr. 

Afstemningstema: 

BO-VEST skal med virkn_ing fra 1.3.2016 indstille ny-oprettelse af Al og A2 
boliger med BO-VEST lejekontrakt. 

Til Beboermødet 19. november 2015, pkt. 7: 
Indkøb af kunst for restbeløb fra tidligere bevilling 

Kunstudvalget på Galgebakken ønsker at købe en skulptur - en Krage. 
Figuren er udført i broche og er fra Elna Christiansen. 
Prisen er 10.000kr og pengene skal tages fra tidligere bevilliget konto (2015) for kunst. 
Figuren placeres på betonmur op mod trappen, ved Over 10 lige før nedkørsel til tunnel. 

Helle Damgaard og Rita Wiikfra kunstudvalget 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 

Sendt: 
Til: 

Emne: 

Biba Schwoon < bibaschwoon@comxnet.dk> 
3. november 2015 14:47 
'Jens Ellesøe Olsen'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB
sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
SV: Svar på sidste spørgsmål 

Ja - det er deC vi mangler, som du skriver i sidste sætning - og det, jeg har spurgt Carsten Brank om, fordi han har 
lovet at svare på det. 
Jeg har ikke spurgt om det samme, som du har spurgt om. 
Men se næste mail om svar. 
Biba 

Fra: Jens Ellesøe Olsen [mailto:jens.ellesoe@comxnet.dk] 
Sendt: 26. oktober 2015 17:54 
Til: 'Biba Schwoon'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB-sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte 
Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Emne: RE: Svar på sidste spørgsmål 

Hej Biba 

Måske misforstår jeg din mail nedenfor; men ... 

det du har spurgt Carsten Brank om (citeret nedenfor), er vel det samme, som jeg spurgte Anne Kløvgaard om og 
videresendte hendes svar til alle. 
Med Anne's svar er det vel klart for enhver at privat udlejning ikke kan konverteres til Bo-Vest lejemål pga 
venteliste-reglerne. 
Derfor er der vel ingen grund til at trampe rundt i dette mere. 

Citat' Jeg har skrevet til Carsten Brank om at få svar på spørgsmålet om, hvordan Boliggruppen har ageret i forhold 
til ønsker fra Galgebakke-beboere om atfå konverteret deres private udlejning til BO-VEST-udlejning siden 
beslutningerne på beboermødet den 28. maj.' citat slut 

,1et vi mangler, er vel klarhed over hvordan udlejningen har tacklet henvendelser fra 'hovedlejere' om at udleje 
supplementsrum med Bo-Vest lejekontrakter i forhold til at søge godkendelse fra Alb.kommune. 

Hilsen 
Jens 

From: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sent: 26. oktober 2015 16:07 
To: 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB-sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens 
Ellesøe Olsen1'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Subject: Svar på sidste spørgsmål 

Hej alle. 
Jeg har skrevet til Carsten Brank om at få svar på spørgsmålet om, hvordan Boliggruppen har ageret i forhold 
til ønsker fra Galgebakke-beboere om at få konverteret deres private udlejning til BO-VEST-udlejning siden 
beslutningerne på beboermødet den 28. maj. 
Har nævnt Kommunalbestyrelsesbeslutningen (og fået oplyst, at den var lige ved at falde pga Enhedslistens 
forbehold. Det stod 10-10, og kun fordi een undlod at stemme, blev det vedtaget. Det handlede om det med 
de uddannelsessøgende. Enhedslisten havde taget forbehold gennem alle udvalgsbehandlingerne.) 
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Og jeg har nævnt, at Anne så fint har detaljeret venteliste-problematikken. 
Og at vi derfor nu kun mangler svar på ovenstående, da vi gerne vil slippe for at skulle diskutere forskellige 
udsagn fra beboere om, hvordan BO-VEST har behandlet deres ansøgning. 

Har derefter snakket med ham i dag til rejsegilde på Robinielunden. Han har lovet at svare hurtigt. 
Hilsen -
Biba 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - -'---'----'-.:.....:...:..:~== 
Version: 2015.0.6173 / Virusdatabase: 4450/10890 - Udgivelsesdato: 26-10-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - ~-'----'---'-'~== 
Version: 2016.0.7226 / Virusdatabase: 4457/10940 - Udgivelsesdato: 03-11-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Biba Schwoon < bibaschwoon@comxnet.dk> 
3. november 2015 14:47 

Til: 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'GAB-sekretær' 

Cc: 'Susanne Palstrøm'; 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 

Emne: Spørgsmålet om overførsel af private lejemål til BO-VEST-kontrakt 

Hej begge. 

Jeg har fået en slags svar fra Carsten Brank, der i hvert fald går ud på: 

- at der ikke skulle være forskelsbehandlet 

- at de ikke opretter nye BO-VEST-kontrakter 
- og at der stadig skal spørges i hver enkelt sag. 

(Han har travlt for øjeblikket, og Anne er ikke i huset før senere i november.) 

Han opfordrer til, at jeg snakker med Belinda, som behandler alle Galgebakke-sager. 

Jet når jeg ikke lige i dag, men i morgen. 

Den sidste del af Carstens svar, kopieret nedenfor, forstår jeg ikke helt. 

I hvert fald ser det ikke ud til, at han betragter Kommunalbestyrelsens beslutning som generel, 

men stadig som et krav om at skulle spørge og få godkendt i hver enkelt sag. 

Men - det er jo ikke noget, der skal med i det materiale, der skal ud den 5., så vidt jeg 

kan se. Vi skal blot kunne sige med sikkerhed på mødet, at der ikke er blevet forskelsbehandlet 
siden beslutningen den 28.5. - hvis nogen igen skulle hævde det modsatte. 

Hilsen -

Biba 

KOPI af Carsten Brank mailtekst: 

"Som vi talte om, har jeg dykket ned i dit spørgsmål i Boliggruppen. Vi håndterer alle henvendelser om at privat 
udlejning af sup.rum overgår til BO-Vest udlejningskontrakt, på samme måde. at der skal ansøges hos 

Kommunalbestyrelsen for hver eneste bolig, som ny-opdeles i to selvstændige lejemål, 

Jeg har lige drøftet det med Belinda, der bekræfter ovenstående, da alle sup.rum går igennem hende. 

Nis du møder nogen som mener de er blevet behandlet anderledes, er de velkomne til at ringe til mig." 

Vi overfører ikke private lejemål til BV. Men 
hvis der bliver et sup.rum ledigt ved fraflytning 

og hovedlejemålsindehaveren ønsker at få 

omklassificeret sin bolig i den forbindelse, 

så spørges kommunalbestyrelsen." 

Den 1.10. skrev Carsten til Jette Lau i Kommunen: 
" Oprettelse af nye lejemål forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse, ved hver eneste oprettelse. Det er 
alene kommunalbestyrelsen, der træffe beslutning herom, jfr. almenboliglovens §28, stk.1. 
I princippet betyder det, at Albertslund kommune skal spørges i hvert enkelt tilfælde, hvis en hovedlejer ønsker at 

ændre hovedlejemålet fra en 5-rums til en 4/1 eller 3/2 rums. 

Ved fraflytning fra supp.lejligheden, ønsker beboermødet, at hovedlejer som standard får tilbudt hele lejemålet. 

(Det er et af de ting som Al< siger ja eller nej til). 
Vi skal finde en smidig praksis, som er til at håndtere for både din og min administration?" 

BS: Og referatet af Kommunalbestyrelsesmødet den 6.10. kender I. 

03-11-2015 16: 1816: 18 



Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - ..:..;__:_..:....:...;_=-.:.._o.,:_::_= 

Version: 2016.0.7226 / Virusdatabase: 4457/10940 - Udgivelsesdato: 03-11-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
3. november 2015 14:47 
'Jens Ellesøe Olsen'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB
sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
SV: Svar på sidste spørgsmål 

Ja - det er det, vi mangler, som du skriver i sidste sætning - og det, jeg har spurgt Carsten Brank om, fordi han har 
lovet at svare på det. 
Jeg har ikke spurgt om det samme, som du har spurgt om. 
Men se næste mail om svar. 
Biba 

Fra: Jens Ellesøe Olsen [mailto:jens.ellesoe@lcomxnet.dk] 
Sendt: 26. oktober 2015 17:54 
Til: 'Biba Schwoon'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB-sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte 
Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Emne: RE: Svar på sidste spørgsmål 

Hej Biba 

Måske misforstår jeg din mail nedenfor; men ... 

det du har spurgt Carsten Brank om (citeret nedenfor), er vel det samme, som jeg spurgte Anne Kløvgaard om og 
videresendte hendes svar til alle. 
Med Anne's svar er det vel klart for enhver at privat udlejning ikke kan konverteres til Bo-Vest lejemål pga 

venteliste-reglerne. 
Derfor er der vel ingen grund til at trampe rundt i dette mere. 

Citat' Jeg har skrevet til Carsten Brank om at få svar på spørgsmålet om, hvordan Boliggruppen har ageret i forhold 
til ønsker fra Galgebakke-beboere om at få konverteret deres private udlejning til BO-VEST-udlejning siden 
beslutningerne på beboermødet den 28. maj.' citat slut 

( )et vi mangler, er vel klarhed over hvordan udlejningen har tacklet henvendelser fra 'hovedlejere' om at udleje 
supplementsrum med Bo-Vest lejekontrakter i forhold til at søge godkendelse fra Alb.kommune. 

Hilsen 
Jens 

From: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sent: 26. oktober 2015 16:07 
To: 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB-sekretær'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens 
Ellesøe Olsen1'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Subject: Svar på sidste spørgsmål 

Hej alle. 
Jeg har skrevet til Carsten Brank om at få svar på spørgsmålet om, hvordan Boliggruppen har ageret i forhold 
til ønsker fra Galgebakke-beboere om at få konverteret deres private udlejning til BO-VEST-udlejning siden 
beslutningerne på beboermødet den 28. maj. 
Har nævnt Kommunalbestyrelsesbeslutningen (og fået oplyst, at den var lige ved at falde pga Enhedslistens 
forbehold. Det stod 10-10, og kun fordi een undlod at stemme, blev det vedtaget. Det handlede om det med 
de uddannelsessøgende. Enhedslisten havde taget forbehold gennem alle udvalgsbehandlingerne.) 

03-11-2015 16:1916:19 
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Og jeg har nævnt, at Anne så fint har detaljeret venteliste-problematikken. 
Og at vi derfor nu kun mangler svar på ovenstående, da vi gerne vil slippe for at skulle diskutere forskellige 
udsagn fra beboere om, hvordan BO-VEST har behandlet deres ansøgning. 

Har derefter snakket med ham i dag til rejsegilde på Robinielunden. Han har lovet at svare hurtigt. 
Hilsen -
Biba 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - ---'--'----'--'----'---'-'=-'---"O.:.::..= 

Version: 2015.0.6173 / Virusdatabase: 4450/10890 - Udgivelsesdato: 26-10-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - ~_!_!..!..;=.!..;== 
Version: 2016.0.7226 / Virusdatabase: 4457/10940 - Udgivelsesdato: 03-11-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Susanne Palstrøm <spa@bo-vest.dk> 
29. oktober 2015 06:37 
Biba Schwoon, VA best, VA 59 
Sten-Erik Hansen_Afd.best.sekr._ VA59_arbejde 
Re: SV: Clever til beboermødet 

god morgen Biba 

Super. 
Hermed sendt sendt til Sten, så den kan komme på dagsordenen .. 
Mvh 
Susanne 

Sendt fra min iPad 

Den 28. okt. 2015 kl. 14.44 skrev Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk>: 

Hej Susanne. 
Ser fint ud. 
Hilsen -
Biba 

Fra: Susanne Palstrøm [mailto:spa@bo-vest.dk] 
Sendt: 28. oktober 2015 14:26 
Til: Biba Schwoon, VA best, VA 59 
Emne: Clever til beboermødet 

Hej Biba 

Har du tilføjelser til nedenstående? 

A)Der skal på beboermødet besluttes om Galgebakken skal opsætte en ladestander til El-biler. 

Opsætning af Ladestander med 2 udtag til El-biler, på parkeringspladsen ved Købmanden. 

Tilbud fra CLEVER 

Tilslutning Dong 

Tilskud fra Energistyrelsen 

Engangsbeløb på levering og montering 

Månedlige betalinger 

inkl. moms 84.026 

inkl. moms 37.500 

inkl. moms -15.000 

106.526 

inkl. moms 541 

B) Skal forbruget afregnes til brugeren ud fra dagsprisen pr. kWh, eller evt. med 1,- kr. ekstra pr. 
kWh, som skal gå til vedligeholdelse. 

På mødet deltager Morten Bonde Sørensen fra Clever. 

03-11-2015 16: 1816: 18 



Med venlig hilsen 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Ejendomskontoret 
Galgebakken Øster 1-6 
2620 Albertslund 
Telefon: +45 8819 0215 

Direkte: +45 8819 0218 
Mobil: +45 6035 2681 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AV G - ..:....:._:_'----'---'----'=-'-';;;,.:..::..= 

Version: 2016.0.7226 / Virusdatabase: 4457/10910 - Udgivelsesdato: 29-10-2015 

03-11-2015 16:1816:18 



Til budgetbeboermødet, september 2015 

TÅRNET genåbnes 

Tårngruppen for Galgebakken og Hyldespjældet har arbejdet videre med spørgsmålet om 
genåbning af TÅRNET, dels som ønsket i debatten ved henvendelse til ingeniør, dels ved drøftelse 
af de betingelser, der skal gælde for at åbne. 

1. Der skal sættes låger i TÅRNET, der er produceret som det tårn, der nu står uden låger, men 
med midlertidige træplader. Smedefirmaet TJ Service, der har stået for produktion af TÅRNET har 
fremsendt tilbud på kr. 22.500 ind. moms på fremstilling af 2 låger, galvaniseret og monteret kr. 
18.000 ex moms. 

2. Civilingeniør, broer og konstruktioner, Jens Dalmo, fagansvarlig for stålkonstruktioner i 
ingeniørfirmaet NIRAS, har givet tilbud på: opmåling af tårnet, optegning, beregning samt 
udarbejde/se af statisk rapport, 5 arbejdsdage kr. 21.000 exd. moms, ialt kr. 26.250 ind. moms. 

Samlet udgift til lukning af TÅRNET med låger og statisk rapport fra ingeniør 

kr. 22.500 + kr. 26.250, ind. moms= kr. 48.750 

Udgiften deles mellem Galgebakken og Hyldespjældet på 2015-budgettet. 

Tårngruppen vil efter genåbning, nu med låger der er låst til daglig, stå for dels faste åbningstider, 
dels åbning til særlige arrangementer efter ønske og som oprindeligt foreslået iflg. tidligere 
forslagsliste fremsendt til Realdania. Det skal sikre, at TÅRNET blir brugt efter hensigten, og at 
svejsninger og galvanisering ikke slides mere end forudsat - og uden vedligeholdelsesudgifter. 

Budgetbeboermødet bedes godkende ovenstående. 

På vegne af Tårngruppen for Galgebakken og Hyldespjældet -

Birthe Y. Nielsen og Biba Schwoon, Galgebakken 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej alle. 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 

1. september 2015 06:16 
Galgebakkens Beboerkontor 
'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe V. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik 
Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Tårnet genåbnes - til BBM 2015 

TÅRNET - genåbningsforslag, BBM 2015, Tårngruppen, BS.docx; _Certification_.htm 

Hermed til BBM 2015 - TÅRNET genåbnes - ansøgning til godkendelse. 

Hilsen -

på vegne af Tårngruppen 

Birthe og Biba 

01-09-2015 12:3712:37 
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Vindskulpturer til Galgebakken 2015 eller 2016 

På Galgebakkens langtidsplan er hvert 3. år placeret et beløb på kr. 300.000 til "kunst på 
pladserne". Til dette beløb er knyttet en bestemmelse, foreslået af Niels Keller på 
budgetbeboermødet 2013: 

Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for 
det valgte område og kunstværkets placering inden kunstværket indkøbes. 

Forslaget blev vedtaget - efter en debat, der bl.a. fremhævede, at det ville blive umuligt at foreslå, 
indkøbe og opstille kunstværker mere spontant, (dog altid efter forelæggelse på et beboermøde). 
Kunstkøb uden forudgående planlægning af en plads eller et stræde kan især blive aktuel i den 
kommende periode, hvor Helhedsplanen forventes at lægge beslag på en del af Galgebakkens 
pladser til opbevaring af containere af forskellig slags. 

Afstemningstema 1: 

Kunstudvalget foreslår nu en tilføjelse til det vedtagne, så bestemmelsen i sin helhed kommer til 

at lyde: 

Mange beboere på Galgebakken ønsker kunst i bebyggelsen, til udsmykning og forskønnelse af 
området, til glæde for både børn og voksne - måske endda til debat. 

På Galgebakken har vi pladser, stræder og grønne områder. 

Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for 
det valgte område og kunstværkets placering, inden kunstværket indkøbes. 

Dog kan der købes kunst til opstilling på områder, eks. vis grønne områder som Grønningen, der 
betragtes som færdige. 

Der kan også købes kunst, der opstilles midlertidigt på pladser, der endnu ikke er 
færdigplan/agte, blot kunsten er flytbar. 

Kunstudvalget,har set på vindskulpturer (skulpturer af stål og kobber, placeret på en høj stang, 
hvorfra de bevæger sig i vinden) og vil foreslå indkøb af 1 - 3 af dem, afhængigt af 
finansieringsmulighederne. 

Afstemningstema 2: 

Hvis ovenstående vedtages, foreslås finansieringen af indkøbet placeret på budget 2015 til indkøb 
i efteråret 2015 og opstillet efter forslag fremlagt på budgetbeboermødet september 2015: 

På budget 2015 (kunst på pladserne) indkøbes 3 vindskulpturer for kr. 120.000 incl. moms 
(samlet pris incl. kr. 15.000 til opsætning). 

Afstemningstema 3 - hvis afstemningstema 2 ikke vedtages: 

På budget 2016 indkøbes 3 vindskulpturer til kr. 120.000 incl. moms (samlet pris incl. kr. 15.000 

til opsætning) 

Opsætningsfors/ag: 
Op ad skrænten neden for den klippede sti ved fodboldbanen ved æbletræerne - illustreres på 
mødet. 



Twister Oval Huge 

Double Spinner Subhuge + custume pole 

Double Helix Sail Huge 

lalt 

- 5% ved køb af flere skulpturer 

lalt 

Opsætning - anslået 

Samlet beløb 

kr. 37.128 ind. moms 

kr. 35.530 ind. moms 

kr. 34.272 ind. moms 

kr. 106.930 ind. moms 

kr. 5.346,50 

kr. 101.583,50 

kr. 15.000,-

kr. 116.583,50 



' 
Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
1. september 2015 06:16 

---Gafgeoakkens Beboerkontor 

'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik 
Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
RETTELSE TIL SKULPTURANSØGJNING 
Ansøgning til BBM 2015 om vindskulpturer - endelig, BS.docx; _Certification_.htm 

Det anslåede opsætningsbeløb skal være kr. 15.000, som der står i den endelige opstilling, 

men ikke i ansøgningsteksten. 

Biba 

01-09-2015 12:3812:38 
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Galgebakkens Beboerkontor 
L(f f/Cll" (\, ,1A 

, -· \ J 
Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Sten - hej alle. 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 

~-l· septemb..ei:20~.::U-.. -
Ga lgebakkens Beboerkontor 
'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik 
Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Niels Keller'; 'Niels 
Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Kunstudvalget - ansøgning 
Ansøgning til BBM 2015 om vindskulpturer - endelig, BS.docx; _Certification_.htm 

Kunstudvalget sender hermed en ansøgning om indkøb af vindskulpturer. 
Vi (Birthe og jeg) forsøgte at forelægge og diskutere spørgsmålet på GAB-mødet, men kom ikke rigtigt igennem! 

Som det fremgår, er ansøgningen et forløb, der kan dække enten 2015 eller 2016. 
Hilsen -
på udvalgets vegne 
Biba 

01-09-2015 14:3514:35 



Vindskulpturer til Galgebakken 2015 eller 2016 

På Galgebakkens langtidsplan er hvert 3. år placeret et beløb på kr. 300.000 til "kunst på 
pladserne". Til dette beløb er knyttet en bestemmelse, foreslået af Niels Keller på 
budgetbeboermødet 2013: 

Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for 
det valgte område og kunstværkets placering inden kunstværket indkøbes. 

Forslaget blev vedtaget - efter en debat, der bl.a. fremhævede, at det ville blive umuligt at foreslå, 
indkøbe og opstille kunstværker mere spontant, (dog altid efter forelæggelse på et beboermøde). 
Kunstkøb uden forudgående planlægning af en plads eller et stræde kan især blive aktuel i den 
kommende periode, hvor Helhedsplanen forventes at lægge beslag på en del af Galgebakkens 
pladser til opbevaring af containere af forskellig slags. 

Afstemningstema 1: 

Kunstudvalget foreslår nu en tilføjelse til det vedtagne, så bestemmelsen i sin helhed kommer til 
at lyde: 

Mange beboere på Galgebakken ønsker kunst i bebyggelsen, til udsmykning og forskønnelse af 
området, til glæde for både børn og voksne - måske endda til debat. 

På Galgebakken har vi pladser, stræder og grønne områder. 

Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for 
det valgte område og kunstværkets placering, inden kunstværket indkøbes. 

Dog kan der købes kunst til opstilling på områder, eks.vis grønne områder som Grønningen, der 
betragtes som færdige. 

Der kan også købes kunst, der opstilles midlertidigt på pladser, der endnu ikke er 
færdigplan/agte, blot kunsten er flytbar. 

Kunstudvalget har set på vindskulpturer (skulpturer af stål og kobber, placeret på en høj stang, 
hvorfra de bevæger sig i vinden) og vil foreslå indkøb af 1 - 3 af dem, afhængigt af 
finansieringsmulighederne. 

Afstemningstema 2: 

Hvis ovenstående vedtages, foreslås finansieringen af indkøbet placeret på budget 2015 til indkøb 
i efteråret 2015 og opstillet efter forslag fremlagt på budgetbeboermødet september 2015: 

På budget 2015 (kunst på pladserne) indkøbes} ~in~sk~lptu.rer for kr. 120.000 incl. moms 

(samlet pris incl. kr. 10~il opsætning). vtA;-1w-€1( ch 7 I[; Ci?>r--u · 
Afstemningstema 3 - hvis afstemningstema 2 ikke vedtages: 

, /" 

På budget 2016 indkøbes 3 vindskulpturer til kr. 120.000 incl. moms (samlet pris incl. kr. ~-000 

til opsætning) ~~ 
t---r./r--rv , t: • I 

Opsætningsfors/ag: . . . 
0 

~'F(fli"7\ 
Op ad skrænten neden for den klippede sti ved fodboldbanen ved æbletræerne - illustreres pa · -J ,__.. l/ U 
mødet. 



Twister Oval Huge 

Double Spinner Subhuge + custume pole 

Double Helix Sail Huge 

lait 

- 5% ved køb af flere skulpturer 

lait 

Opsætning - anslået 

Samlet beløb 

kr. 37.128 ind. moms 

kr. 35.530 ind. moms 

kr. 34.272 ind. moms 

kr. 106.930 ind. moms 

kr. 5.346,50 

kr. 101.583,50 

kr. 15.000,

kr. 116.583,50 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
19. august 2015 15:22 
Susanne Palstrøm; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe y. Nielsen; Bo Ragnvald; 
Galgebakkens Beboerkontor; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Jytte Jørgensen; 
Lasse Wilson; Niels Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard 
VS: 2 forslag til budgetbeboermødet d. 15. september 2015 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. to indkomne forslag til budgetbeboermødet 15. september. 

Mvh fra Sten 

Fra: Poul Evald Hansen mailto: oulevaldhanse hotmail.com] 
Sendt: 19. august 2015 12:57 
Til: Nævnssekretærem G:n:B .. 
Cc: bibaschwoon@comxnet.dk; Birthe Y. Nielsen; Britta Nielsen; Britta Nielsen - Agendagruppen; Jens Olsson; 
lokomohinken@hotmail.com 
Emne: 2 firskag tuk budgetboermødet d. 15. september 2015 

Jeg har følgende 2 forslag, som veg vil bede budgetbeboermødet om at vedtage. 

De vil blive begrundet yderligere mundtligt og evt. med billeder m.v. på budgetbeboermødet. 

FORSLAG 1: RAMMEBEVILLING 

Der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr. til anlæg af en eller flere søer på Galgebakken. 

Søerne skal være lavvandede og med fast bund og flad bredzone, højst 40 cm. dybe. Hvis det er 
nødvendigt forsynes de med bundmembran af ler eller andet vandstandsende materiale. 

De anlægges, så de kan modtage regnvand og overfladevand i Galgebakken og få tilsluttet eventuelle 

dræn, der tilvejebringes i forbindelse med den kommende renovering af bebyggelsen. 

Det skal tilstræbes, at de får et artsrigt naturligt dyre- og planteliv af i Dammark forekommende vilde 

arter. 

Inden udgangen af juni 2016 skal der forelægges endeligt projektforslag, som kan vedtages eller forkastes 

af et beboermøde afholdt inden 1. oktober 2016. Hvis projektforslaget ikke er udarbejdet i tide bortfalder 

bevillingen. 

Projektforslaget udarbejdes af Agendagruppen, Grønt Udvalg og forslagsstilleren i forening, 

subsidiært Agendagruppen og forslagsstilleren, 

subsidiært forslagsstilleren. 

Der kan efter godkendelse af et beboermøde tages penge fra rammebevillingen til teknisk og faglig 

rådgivning og udformning af design. 

FORSLAG 2: FORBEDRING AF FORHOLDENE FOR PINDSVIN I GALGEBAKKEN 

Der bevilges 30.000 kr. til forbedring af forholdene for pindsvin i Galgebakken. Forbedringerne vil bl.a. 

være tilvejebringelse af pindsvineskjul (dagopholdssteder, pindsvin er nataktive) og overvintringsteder. 

01-09-2015 13:0313:03 



D~r tages kontakt til foreningen Pindsvinevennerne omkring ideer til og råd om disse foranstaltninger. 

Pindsvin fortærer dræbersnegle/iberiske skovsnegle i stor stil. Og en væsen lig årsag til snegleplagen i 
Galgebakken er, at pindsvinene har det så dårligt på grund af den overdrevne grad af pænhed og 
"friserethed" i bebyggelsen. skjulene og overvintringsstederne skal råde bod på dette. - Desuden er 
pindsvin hyggelige dyr, der i høj grad beriger miljøet og kan give mange gode naturoplevelser til børn og 
voksne. 

Galgebakkens gartner, Grønt Udvalg og Agendagruppen samt forslagsstilleren kan deltage i planlægningen 
og udformningen at tiltagene. 
Bevillingen skal være brugt inden udgangen af 2016. 

Venlig hilsen 

Poul Evald Hansen 
Galgebakken Vester 9,2a, 
2620 Albertslund, tlf+45 . 53614362 
mail: poulevaldhansen@hotmail.com / poulevaldhansen@gmail.com 

Natur og miljø er sider af samme sag. 
We need to know what we have to know what to save. 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 / Virusdatabase: 4392/10466 - Udgivelsesdato: 19-08-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 / Virusdatabase: 4392/10466 - Udgivelsesdato: 19-08-2015 

01-09-2015 13:0313:03 



GAB's kommentar til Galgebakkens budget 2016 

Det fremlagte budget for 2016 viser en husleje-stigning på 1, 12%. 
Budgettet er blevet gennemgået af økonomiudvalget og GAB sammen med vores driftsleder. 

De væsentligste stigninger i budgettet skyldes: 
Ejendomsskat, Vandafgift og Renovation og El, som tilsammen stiger med 541.000 kr. 
Henlæggelser er blevet øget med 1.000.000 kr til udskiftning af radiatorer på baderum i forbindelse med 
Helhedsplanen, samt yderligere 200.000 kr til løbende udskiftning af radiatorer i boligerne. 
Der er for 2016 afsat 585 .000 kr til etablering af ny legeplads (den blå legeplads og den rødbrune). 

Til Galgebakke-fester afsættes 70.000 kr og til oprydn./opvask efter fester og spisearrangementer 35.000 kr. 
Til Husdyrudvalget er der afsat 25.000 kr til foredrag om dyreadfærd (hunde/katte), med henblik på at 
forebygge konflikter vedrørende husdyr/-ejere i forhold til omgivelserne. 

På konto 114 Renholdelse er der afsat 200.000 kr til ekstra resourcer til Driftskontoret, som tidsmæssigt er 
presset eftersom der er forøget timeforbrug p.g.a opgaver med planlægning af Helhedsplanen. 

Fra vores overskudskonto overføres 2,45 mio kr til driftsbudgettet. 

Antennebidraget stiger fra 129 kr til 143 kr pr. måned. 

GAB indstiller budgettet til godkendelse på beboermødet d. 15.9.2015. 

GAB 
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej alle 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
31. august 2015 20:41 
'Galgebakkens Beboerkontor'; Anita Sørensen; Biba Schwoon; Lars Skovenboe; 
niels@wilkentryk.dk; Søren Vinzent; Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; Bo 
Ragnvald; Henrik Nordfalk; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; Niels Keller; Steen 
Søndergaard 

GABs kommentar til budget 
GAB's kommentar til budget_2016.doc; _Certification_.htm 

Hermed GABs kommentar til budget. 

Hilsen 
Jens Ellesøe Olsen 

Galgebakken Over 8-2 

2620 Albertslund 
mobil 20757030 

e-mail jens.ellesoe@comxnet.dk 

01-09-2015 12:4512:45 



Forslag til budgetbeboermøde den 15.09.2015 

Strædepenge 

Forslag om at strædepengene henlægges til opsparing fra år 2016 til efter Helhedsplanen. Dette vil gøre, at 

vi vil få en bedre økonomi til gen/ny opretning af stræderne efter renoveringen. 

Når stræderne er færdig renoverede, vil man kunne få udbetalt strædepenge igen. 

Forslag fra Rita Wiik og Birthe V. Nielsen 



Til budgetbeboermøde 15. september. 

Ansøgning om udvidelse af P-plads mellem Skrænt 1 & Skrænt 3. 

I lang tid har vi haft store parkeringsproblemer i vores område, nærmere betegnet 

"bunden" af P-plads A. Vi har fra starten været underforsynet, idet området har ca. 

0,5 p-pladser pr hus (i forhold til det lovpligtige 2,0}. Da en del bilister fra 

Hyldespjældet også havde brugt pladsen med gå-adgang via Elefanttrappen, har vi 

nu i et lille år kørt en forsøgsordning med P-kort. 

På et fællesmøde 11. august for beboere i Skrænt 1 & 3 samt i Sønder(= brugerne 

af "bunden" af P-plads A} med deltagelse af driften og GAB drøftede vi P-forholdene 

efter indføring af P-tilladelser. De virker godt efter hensigten; i stort omfang (men 

dog ikke helt) har det stoppet Hyldespjældets brug af pladserne, og vi besluttede at 

ordningen fortsætter. 
I 

Alligevel måtte vi også konstatere, at der ofte om aftenen fra omkring kl 22 ikke er' 

P-pladser nok. Efter en flertalsbeslutning på mødet ansøger vi hermed om udvidelse 

af P-pladsen med de 4 pladser, som vi skønner konverteringen af det lille 

græsområde mellem Skrænt 1 & 3 vil kunne tilføre arealet. 

På fællesmødets vegne 

Skrænt 1 



Galgebakkens beboermøde 15 sep 2015 

Spørgsmål til budget 2016. 

Da vi ikke er meget regnskabs kyndige, og ikke umiddelbart kan finde et samlet beløb for de 

pavilloner og forskellige lejemål der betales af Galgebakkens beboere, i budgettet for 2016, vil vi 

gerne vide følgende: 

Hvor mange penge koster det Galgebakken at have pavilloner og flere lejemål i barakkerne om 

måneden? 

Hvad har det kostet Galgebakken samlet i de år vi har lejet pavilloner ialt ? 

Vi er helt klar over at driften skal have et kontor, og at GAB også skal "bo" et sted, men det ser ud 

til at rigtig mange m2 står tomme i rigtig lang tid, driften kan da heller ikke være tjent med 

midlertidige kontorer der efterhånden er blevet permanente, derfor vil vi rigtig gerne have svar på 

følgende: 

Hvorfor har en del af barakkerne stået tomme så længe ? 

Hvad er formålet med en ny tom lejlighed i mark 2, betaler driften også denne ? 

Er det muligt at stoppe den ekstra udgift til alle de lejemål ? 

Hvad er den økonomiske plan for 2016, omkring alle disse m2/lejemål ? 

Med venlig hil$en 

Anette Sten 4 
Rene' Skov Sten 6 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
1. september 2015 12:20 
'Anette' 
Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Jens Ellesøe Olsen 
Oens.ellesoe@comxnet.dk) 
SV: SV: Budget Beboermøde den 15 september 

Hej Anette: 

Jeg sætter jeres dokument ind i det materialehæfte, som bliver omdelt ugen inden budgetbeboermødet. 

Mvh fra Sten 

Fra: Anette [mailto:anette.pedersen21@gmail.com] 
Sendt: 31. august 2015 18:13 
Til: Galgebakkens Beboerkontor 
Emne: Re: SV: Budget Beboermøde den 15 september 

Hej sten vi vil gerne have det med på hvis der er spøgrsmål til det. 

Hilsen Anette sten 4-7A 

Sendt fra min iPhone 

Den 31/08/2015 kl. 15.34 skrev Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk>: 

Hej Anette (og Rene): 

Jeg sender jeres vedhæftede dokument til GAB medlemmerne og til Driften. 
Men jeg er i tvivl om, hvorvidt I vil have det vedhæftede dokument med i det omdelte materiale til 
beboermødet, eller om det kun skal forstås som en henvendelse til GAB og Driften med en 

anmodning om at besvare jeres spørgsmål under gennemgangen af budgettet på beboermødet? 
l<u du præcisere dette inden i morgen kl. 12.00 - altså om dokumentet skal med/ ikke skal med i 
materialet - da jeg skal have det samlede materiale klar i morgen eftermiddag. 

Mvh fra Sten Hansen, sekretær for afdelingsbestyrelsen. 

PS: Du skriver kun din adresse som Sten-4 og Rene's adresse som Sten 6. Jeg vil gerne have 
husnumrene med også, især hvis indlægget skal med i materialet. 

Fra: Anette Pedersen [mailto:anette.pedersen21@gmail.com] 
, Sendt: 28. august 2015 18:37 • 

Til: galgebakken@mail.dk 
Emne: Budget Beboermøde den 15 september 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 /Virusdatabase: 4409/10550- Udgivelsesdato: 31-08-2015 

01-09-2015 12:4212:42 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
20. august 2015 10:45 
Susanne Palstrøm; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe y. Nielsen; Bo Ragnvald; 
Galgebakkens Beboerkontor; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Jytte Jørgensen; 
Lasse Wilson; Niels Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard 
VS: Forslag til behandling på budgetbeboermøde 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. ansøgning fra Tøjcafeen til budgettet og til budgetbeboermødet. 

Mvh fra sten 

Fra: Christine Laval mailto:christinee.laval 
Sendt: 20. august 2015 09:24 

.,: Til: galgebakken@ma1l.dk ~%~~ u~~~ 
Emne: Forslag til behandling på budgetbeboermøde 

Tøj cafeen ønsker at ansøge om, at vores rådighedsbeløb bliver sat op til 4000 om året. 

V enlig hilsen 
Christine Laval 
Tøj cafeen 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 / Virusdatabase: 4392/10466 - Udgivelsesdato: 19-08-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. ._ 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 / Virusdatabase: 4392/10469 - Udgivelsesdato: 19-08-2015 

01-09-2015 13:0313:03 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Pernille Dørge <pernilledoerge@yahoo.dk> 
27. august 2015 11:41 
galgebakken@mail.dk 
Forslag til budgetbeboermøde den 15-09-2015 

Nedenstående forslag ønskes afstemt på det kommende budgetbeboermøde. 

Forslag til prøvehus vedr. døre og vinduer. 

Vi er mange beboere i Vester 4, 8 og 9 som gerne vil stille forslag om, at et af prøvehusene bliver lavet 
med hvide døre og vinduer indvendigt. 

Vi mener, det er tid til at ændre på den mørkegrønne farve ("Galgebakkegrøn"), og stiller tillige forslag om, 
at det bliver valgfrit for beboerne, om man ønsker hvide døre og vinduer indvendigt og med grøn eller 
matsort udvendigt. 

Med venlig hilsen 

Beboerne i Vester 4, 8 og 9 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG -www.avg.com 
Version: 2015.0.6086 / Virusdatabase: 4409/10514 - Udgivelsesdato: 26-08-2015 

01-09-2015 13:0113:01 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 
med behandling af Agendaplan og indkomne forslag 

tirsdag den 15. september 2015 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg afreferent 
3) Valg af stemmeoptællere 
41) Referat fra Regnskabsbeboermøde 26/3 .15 (se GB Posten 394) 

og fra beboermøde 28/5.15 (nr.2) om nye udlejningsregler (se GB Posten 395) 

5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Årsrevision af Agendaplan.en (omdelt sammen med materialehæftet) 

7) Budget 2016 (omdelt sammen med materialehæftet*) 

a) Gennemgang og diskussion af budget 2016 (side 2) 

b) Behandling af indkomne forslag til budgettet: 
I. 200.000 kr. til anlæggelse af sø(er) (side 3) 
2. 30.000 kr. til pindsvineskjul (side 3) 
3. 4.000 kr. til Tøjcafeen (side 4) 
4. Opsparing/henlæggelse af strædepengene (side 4) 
5. 120.000 kr. til indkøb af vindskulpturer (side 5-6) 

herunder: - tilføjelse til bestemmelse om kunstindkøb og - forslag om at indkøbet sker i 2015 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

8) Behandling af indkomne forslag uden konsekvens for budget 2016 
1. Hvide døre og vinduer i prøvehusene og efterfølgende valmuligheder (side 5) 
2. 25.000 kr. til genåbning af TÅRNET i 2015 (side 5-6) 
3. Udvidelse af P-plads A (side 6) 

9) Eventuelt 

Det omdelte budgetforslag er en komprimeret udgave, hvor kun hovedtallene fremgår. Det detaljerede 
budgetforslag kan se på Galgebakkens hjemmeside www.galgebakken.dk og fås ved henvendelse til 
Ej en domskontoret og GAB kontoret. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Materialehæftet er husstandsomdelt senest tirsdag d. 8. september ) 



Rammebeløb til anlæggelse af sø(er) på Galgebakken 

Der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr. til anlæg af en eller flere søer på Galgebakken. 
Søerne skal være lavvandede og med fast bund og flad bredzone, højst 40 cm. dybe. Hvis det er 
nødvendigt forsynes de med bundmembran af ler eller andet vandstandsende materiale. 
De anlægges, så de kan modtage regnvand og overfladevand i Galgebakken og få tilsluttet 
eventuelle dræn, der tilvejebringes i forbindelse med den kommende renovering af bebyggelsen. 
Det skal tilstræbes, at de får et artsrigt naturligt dyre- og planteliv af i Dammark forekommende 
vilde arter. 

Inden udgangen af juni 2016 skal der forelægges endeligt projektforslag, som kan vedtages eller 
forkastes af et beboe1møde afholdt inden 1. oktober 2016. Hvis projektforslaget ikke er udarbejdet i 
tide b01ifalder bevillingen. 

Projektforslaget udarbejdes af Agendagruppen, Grønt Udvalg og forslagsstilleren i forening, 
subsidiært Agendagruppen og forslagsstilleren, 
subsidiæ1i forslagsstilleren. 

Der kan efter godkendelse af et beboermøde tages penge fra rammebevillingen til teknisk og faglig 
rådgivning og udformning af design. 

Forbedring af forholdene for pindsvin i Galgebakken 

Venlig hilsen 
Poul Evald Hansen 

Galgebakken Vester 9-2a 

Der bevilges 30.000 kr. til forbedring af forholdene for pindsvin i Galgebakken. Forbedringerne vil 
bl.a. være tilvejebringelse af pindsvineskjul (dagopholdssteder, pindsvin er nataktive) og 
overvintringssteder. 
Der tages kontakt til foreningen Pindsvinevennerne omkring ideer til og råd om disse 
foranstaltninger. 

Pindsvin fortærer dræbersnegle/iberiske skovsnegle i stor stil. Og en væsentlig årsag til 
snegleplagen i Galgebakken er, at pindsvinene har det så dårligt på grund af den overdrevne grad af 
pænhed og "friserethed" i bebyggelsen. skjulene og overvintringsstederne skal råde bod på dette. -
Desuden er pindsvin hyggelige dyr, der i høj grad beriger miljøet og kan give mange gode 
naturoplevelser til børn og voksne. 

Galgebakkens gaiiner, Grønt Udvalg og Agendagruppen samt forslagsstilleren kan deltage i 
planlægningen og udforlllllingen at tiltagene. . 
Bevillingen skal være brugt inden udgangen af 2016. 

Materiale til budgetbeboermøde 15. september 2015 
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Afstemningstema 2: 

Hvis ovenstående vedtages, foreslås finansieringen af indkøbet placeret på budget 2015 til indkøb i 
efteråret 2015 og opstillet efter forslag fremlagt på budgetbeboermødet september 2015: 

På budget 2015 (kunst på pladserne) indkøbes 3 vindskulpturer for kr. 120.00 0 incl. moms 
(samlet pris incl. kr. 15. 000 til opsætning). 

Afstemningstema 3 (-hvisafstemningstema 2 ikke vedtages): 

På budget 2016 indkøbes 3 vindskulpturer til kr.120.000 incl. moms (samlet pris incl. kr. 15.000 
til opsætning) 

Opsætningsforslag: 
Op ad skrænten neden for den klippede sti ved fodboldbanen ved æbletræerne - illustreres på mødet. 
Twister Oval Ruge 
Double Spinner Subhuge + custume pole 
Double Helix Sail Huge 
Ialt 
- 5% ved køb af flere skulpturer 
Ialt 
Opsætning - anslået 
Samlet beløb 

kr. 37.128 incl. moms 
kr. 35.530 incl. moms 
kr. 34.272 incl. moms 
kr. 106.930 incl. moms 
lu. 5.346,50 
kr. 101.583,50 
kr. 15.000,-
kr. 116.583,50 

Forslag til prøvehus vedr. døre og vinduer (og efterfølgende valgmuligheder) 

Vi er mange beboere i Vester 4, 8 og 9 som gerne vil stille forslag om, at et af prøvehusene bliver 
lavet med hvide døre og vinduer indvendigt. 

Vi mener, det er tid til at ændre på den mørkegrønne farve ("Galgebakkegrøn"), og stiller tillige 
forslag om, at det bliver valgfrit for beboerne, om man ønsker hvide døre og vinduer indvendigt og 
med grøn eller matsort udvendigt. 

TÅRNET genåbnes (og forudsætninger for genåbning) 

Med venlig hilsen 
Beboerne i Vester 4, 8 og 9 

v. Pernille Dørge 

Tårngruppen for Galgebakken og Hyldespjældet har arbejdet videre med spørgsmålet om genåbning 
af TÅRNET, dels som ønsket i debatten ved henvendelse til ingeniør, dels ved drøftelse af de 
betingelser, der skal gælde for at åbne. 

1. Der skal sættes låger i TÅRNET, der er produceret som det tårn, der nu står uden låger, men med 
midlertidige træplader. Smedefirmaet TJ Service, der har stået for produktion af TÅRNET har 
fremsendt tilbud på kr. 22.500 incl. moms på fremstilling af2 låger, galvaniseret og monteret kr. 
18.000 ex moms. 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 
tirsdag den 15. september 2015 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg afreferent 
3) Valg af stemmeoptællere 
4) Referat fra Regnskabsbeboermøde 26/3.15 (se GB Posten 394) og fra beboermøde 28/5.15 
(nr.2) om nye udlejningsregler (se GB Posten 395) 
5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Budget 2016 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2016 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

7) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

8) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på budgetbeboermødet, 
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 
senest tirsdag den 1. september kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og elles på papir til GAB kontoret, Øster 1-2. 
OBS: GAB kontoret og postkassen er flyttet hen til pavillonen for enden af gavlen ved Øster 1 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget-beboermødet bliver 
husstandsomdelt senest en uge inden beboermødet og kan også ses på Galgebakkens hjemmeside: 

www .galgebakken.dk. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses 
myndige husstandsmedlemmer. 

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d 18. august ) 



eB ENTRE PREN R ~ 
og BELÆGNING s 

Thorsvej 2 
Thorkildstrup 
4060 Kr. Såby 
Tlt.'40 31 0113 

Dato: 

Hermed fremsendes tilbud på p-pladser ved Skrænt 3-15. 

Tilbud 1: tilbuddet indebærer rydning af buske og hegn, samt afgravning af 30 cm jord på 
150 m2, og udlægning af stabil og leret vejgrus. 

Ikke medregnet i tilbuddet er fældning af 3 poppeltræer, samt opgravning af rødder. 

Samlet pris excl moms kr. 35.400 

Venlig hilsen 

Henrik Pedersen 

Overhead til budgetbeboermøde 
15. september 2015 
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( 150 m2, og udlægning af stabil og leret vejgrus. 

Ikke medregnet i tilbuddet er fældning af 3 poppeltræer, samt opgravning af rødder. 

Samlet pris excl moms kr. 35.400 

Venlig hilsen 

Henrik Pedersen 

Overhead til budgetbeboermøde 
15. september 2015 
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Thorsvej 2 
Thorkildstrup 
4060 Kr. Såby 
Tlf. 40 31 0113 

Dato: 

Hermed fremsendes tilbud på p-pladser ved Skrænt 3-15. 

Tilbud 1: tilbuddet indebærer rydning af buske og hegn, samt afgravning af 30 cm jord på 
150 m2, og udlægning af stabil og leret vejgrus. 

Ikke medregnet i tilbuddet er fældning af 3 poppeltræer, samt opgravning af rødder. 

Samlet pris excl moms kr. 35.400 

Venlig hilsen 

Henrik Pedersen 
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Pris på skurleje+ huslejetab af 4 D-huse 

2013 
Opsætning af skur - engangsudgift 

Leje af skure fra 2. maj 2013 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækningaftn.1slejetabfraDJspositionsfonden - opgøres ved årsafslutning 

2014 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dcekning:afhuslejetaltfra,~ispositionsfonden ~ opgøres·ved årsafslutning 

2015 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækni11g>af huslejetal:tfra,Dispqsitionsfonden - opgøres ved årsafslutning 

Ekstra pr år. 

Huslejen er er beregnet udfra m2 huslejen i 2015 

ø e 

14/09-15 

spa 

pr md pr år 

11.541 

11.190 

11.779 

11.190 

11.862 

11.190 

97.699 

80.787 

134.280 

-59.599 

141.345 

134.280 

-129.490 

142.339 

134.280 

675.921 



Pris på skurleje+ huslejetab af 4 D-huse 

2013 
Opsætning af skur - engangsudgift 

Leje af skure fra 2. maj 2013 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækninga,fhust~je:tabrta [).lspositio.nsfonden - opgøres ved årsafslutning 

2014 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækning af husl~jeta:l:ffrQDisposition$fonden - opgøres ved årsafslutnrng 

2015 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækniogafhuslejetabfra Dispos1tionsfonden - opgøres ved årsafslutning 

Ekstra pr år. 

Huslejen er er beregnet udfra m2 huslejen i 2015 

e 

14/09-15 

spa 

pr md pr år 

11.541 

11.190 

11.779 

11.190 

11.862 

11.190 

97.699 

80.787 

134.280 

-59.599 

141.345 

134.280 

-129.490 

142.339 

134.280 

675.921 



Pris på skurleje+ huslejetab af 4 D-huse 

2013 
Opsætning af skur - engangsudgift 

Leje af skure fra 2. maj 2013 

Huslejetab for4 D-huse- Øster 3,1-7 

Dækning af huslejetabfra DispositiØt'lsfonden - opgøres ved årsafslutning 

2014 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækning af huslejøtab>fra qtspositiqhsfonderi -·opgøresved årsMslutnfog 

2015 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækning ar hµslejetaofra.Dispositionsfonden - opgøres ved årsc1fslutning 

Ekstra pr år. 

Huslejen er er beregnet udfra m2 huslejen i 2015 

Overhead til budgetbeboermøde 
15. september 2015 

pr md 
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-59.599 
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Thorsvej 2 
Thorkildstrup 
4060 Kr. Såby 
Tlf. 40 31 0113 

Dato: 

Hermed fremsendes tilbud på p-pladser ved Skrænt 3-15. 

Tilbud 1: tilbuddet indebærer rydning af buske og hegn, samt afgravning af 30 cm jord på 
150 m2, og udlægning af stabil og leret vejgrus. 

Ikke medregnet i tilbuddet er fældning af 3 poppeltræer, samt opgravning af rødder. 

Samlet pris excl moms kr. 35.400 

Venlig hilsen 

Henrik Pedersen 

Overhead til budgetbeboermøde 
15. september 2015 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Hej Alle: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
14. september 2015 17:31 
Anita Sørensen (as.lib@cbs.dk); Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Bo 
Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Jan Allentoft Oal@bo-vest.dk); Jens Ellesøe 
Olsen Oens.ellesoe@comxnet.dk); Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk) 
Til beboermødet i morgen 

Til beboermødet i morgen ligger flg. på den bærbare PC til fremvisning med projektor: 

- Budget 2016, beboerudgaven (altså den korte, som er husstandsomdelt) 
- Budget 2016, den detaljerede udgave (altså den som folk har kunnet hente på GAB kontoret, Ejendomskontoret 
og/eller på hjemmesiden) 
- D-huse lejetab og skurleje (fra Susanne) 
- P-pladsudvidelse. Tilbud. (fra Susanne /H.P. Entreprenør. Til p-pladspunktet og til under budgetpunktet.) 
• Materiale til BBM (altså det omdelte hæfte.) Dette ligger både som PDF dok. og som Word dok. Det sidste så 
der kan skrives ændringer ind i forslagene på beboermødet. 
- Agendaplanen. Også både som PDF og Word. 

Mvh fra Sten 

PS: Stemmesedler ligger på Susannes kontor. 

14-09-2015 19:1919:19 



Pris på skurleje+ huslejetab af 4 D-huse 

2013 
Opsætning af skur - engangsudgift 

Leje af skure fra 2. maj 2013 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækning af huslejetab fra,Oispositionsfonden - opgøres ved årsafslutning 

2014 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækningafhµslejetal;ifrae>;ispositionsfonden - opgøres ved årsafslutning 

2015 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

DækJ11ngcaftu.1sleJetcibfraDispositionsfonden ~opgøresved årsafsh.1tning 
Ekstra pr år. 

Huslejen er er beregnet udfra m2 huslejen i 2015 
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14/09-15 
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11.190 

11.779 

11.190 

11.862 

11.190 

97.699 

80.787 

134.280 

-59.599 

141.345 

134.280 

-129.490 

142.339 

134.280 

675.921 



BUDGET 01.01.2016 - 31.12.2016 

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 Galgebakken 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Institutioner 

Garager/carporte 

I alt 

Dato for lejeforhøjelse: 
Ny leje pr. m2 pr. år gennemsnitlig 
Forhøjelse pr. m2 i kr., gennemsnitlig 
Forhøjelse pr. m2 i % 
Forhøjelse i alt på årsbasis i kr. 

Antal 

rum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Endelig udgave pr. 31.08.2015, LCNMWS 

Bruttoetage-

areal i alt (m2
) 

3.007 

8.073 

4.945 

13.937 

30.971 

-

-

-

326 

-

-

61.259 

01.01.2016 
946 

10 
1,12 

637.200 

0 

Antal 

lejemål 

105 

147 

60 

153 

238 

-

-

-

2 

-

-

705 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

å lejemåls-

enhed 

1 

1 

1 pr. påbeg. 60 m2 

1 pr. påbeg. 60 m2 

1/5 

Antal leje-

målsenheder 

105 

147 

60 

153 

238 

0 

0 

0 

6 

0 

0,0 

709,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016 

Galgebakken 
1"'(8SUIIaI-

Budget Budget opgørelse 
2016 2015 2014 

.!SQn!Q (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

ORDINÆRE UDGIFTER 

HENLÆGGELSER 

120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr 180 11.000.000 10.000 9.600 

121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr 7 400.000 400 600 

123 Tab ved fraflytninger 
(konto 405) pr. m2 kr 3 180.000 85 770 

124.8 Henlæggelser i alt 11.580.000 10.485 10.970 

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 52.989.000 51.101 49.489 

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 2.533.200 2.533 258 

126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 12.000 12 26 
127 Ydelse vedr. realkreditlån til 

bygningsskader 8.473.000 8.372 8.424 

129 Tab ved lejeledighed m.v.: 
1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 150 

Lejetab, tilskud 0 0 34 
2. Dækket af henlæggelser 

(konto 405) 0 0 3 
Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 -154 

130 Tab ved fraflytninger: 
1. Tab ved fraflytninger 225.000 225 738 
2. Dækket af henlæggelser 

(konto 405) -225.000 0 -225 -738 

131 Andre renter 0 0 1 
134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 57 

135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 
1. Udbetalt godtgørelse 15.000 15 0 
2. Overført til afvikling 

ved huslejeforhøjelse 
(konto 303.4) -15.000 0 -15 0 

137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 11.018.200 10.917 8.800 

139 UDGIFTER I ALT 64.007.200 62.018 58.290 

140 Årets overskud 0 0 1.051 

150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 64.007.200 62.018 59.340 

-3-



Vridsløselille Andelsboligforening 
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016 

Galgebakken 

LEJEFORHØJELSE: 

Forhøj- Nugældende Forhøjelse 
else i gennemsnit- gennemsnit-

erocent lig leje er. m2 lig leje pr. m2 

Boliger: 1,12 936 10 

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59 

A1-1ruma24,7m2 

D1 - 1 rum a 31,2 m2 

A2-2 rum a 35,3 m2 

C2-2 rum a 58,5 m2 

C3 - 3 rum a 72, 7 m2 

C4 - 4 rum a 87,0 m2 

A3 - 3 rum a 93,0 m2 

A4 -4 rum a 103,6 m2 

A5 - 5 rum a 128,3 m2 

B5 - 5 rum a 130,0 m2 

BEREGNING AF ENHEDER: 
Lejemål 

Boliger: 703 

Erhvervslejemål 2 

Institutionslejemål 0 

Carporte/garager 0 

I alt 705 

Nuvæ. Leje/mdr. Stign./mdr. 
2.413 27 
2.849 32 
3.320 37 
4.931 55 
5.892 66 
6.872 77 
6:950 78 
7.844 88 
9.687 108 
9.801 110 

m2 Lejemål a' 

60.933,00 1 pr. lejemål 

326,00 1 pr. påbeg. 60 m2 

0,00 1 pr. påbeg. 60 m2 

1/5 

61.259,00 

ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET: 
Ejendomsskatter m.v. 
Energiforbrug 
Administration 
Renholdelse 
Øvrige variable udg. m.v. 
Henlæggelser 

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 

Ekstraordinære udgifter 

SAMLEDE UDGIFTER 

Ordinære indtægter eks!. husleje 
Renteindtægter 
Andre ordinære indtægter 
Ekstraordinære indtægter 

INDTÆGTER 

SAMLET ÆNDRING I LEJEN 

- 5 -

Ny 
gennemsnit-
lig leje pr. m2 

946 

Ny leje/mdr. 
2.440 
2.881 
3.357 
4.986 
5.958 
6.949 
7.028 
7.932 
9.795 
9.911 

Antal enheder 

703 

6 

0 

0 

709,0 

Kr. 
417.000 
41.000 
83.000 

166.000 
85.000 

1.095.000 

1.888.000 

101.199 

1.989.199 

-159.000 
-38.000 

-1.155.000 
0 

-1.352.000 

637.199 

Samlet 
årlig 

lejeforhøjelse 

637.200 

Kr./m2 

7 
1 
1 
3 
1 

18 

31 

2 

32 

-3 
-1 

-19 
0 

-22 

10 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 Budget 2016 Budget 2015 

Offentlige og andre faste udgifter 

106 Ejendomsskat 

Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/10 2014 340.561.600 
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld 340.561.600 

Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft 
over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. 

Forventet budgetteret max stigning for 2016 7,00% 
Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/1 2015 185.750.900 
Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi 198.753.463 

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi 
respektive grundskatteloftværdi 

Grundskyld %0 til kommunen 33,94 

Grundskyld til kommunen 6,746.000 6.644.000 

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den 
afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås 
den laveste af følgende værdier: 
1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og 
eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det 
foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent. 
Derfor beregnes ejendomsskatten 2016 med udgangspunkt i det 
bere nede rundla fra 2015 tillagt re ulerin s rocent å 7%. 

I alt overført til budget (afrundet) 6.746.000 6.644.000 I 

107 Vandafgift 

Forventet årsforbrug 2016 i m3 61.500 

Vandafgift incl. moms 3.882.000 3.684.000 
Målerafgift 3.000 3.000 

Der er budgetteret med samme forbrug som i budget 2015. 

r I alt overført til budget (afrundet) 3.885.000 3.687.000 i 

- 7 -



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 

110 Forsikringer 

Bygningsforsikring 
Selvrisiko m.m. 
Motorkøretøjsforsikring 
Falckabonnement 
Erhvervsforsikring 

Budgettet er lagt på baggrund af de kendte priser fra 2015 tillagt en 
forventet prisstigning på 3 %. Som følge af ekstraordinært mange og 
store udgifter til selvrisiko i 2015, er denne post afsat med et 
væsentligt højere beløb i budget 2016. 

I alt overført til budget (afrundet) 

111 El til fællesarealer 

Forventet årsforbrug 2016 i kWh 

El - fællesarealer 

El og varme til ungdomsboliger 

Målerpasning - varmeregnskab 

Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. 
december 2016. Trans ort af el betales til DONG. 

I alt overført til budget (afrundet) 

-9-

Budget 2016 Budget 2015 

1.292.000 1.295.000 
100.000 15.000 

1.000 1.000 
22.000 20.000 
28.000 28.000 

1.443.000 1.359.000 ! 

162.000 

391.000 346.000 

0 4.000 

260.000 260.000 

651.000 610.000 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 

112.1 Administrationsbidrag 

Administrationsbidrag 2016 pr. enhed: 

112.2 

112.3 

Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed 
Bidrag, Vridsløselille Andelsboligforening 

Lejemålsenheder: 

Administrationsbidrag til boligorganisationen 
Varmeregnskabshonorar 

3.750 
272 

Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på 
kr. 3.750 og en andel til boligorganisationen på kr. 272. 
Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs 
repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til VA 
fastsættes på VA's generalforsamling. 

I alt overført til budget (afrundet) 

Dispositionsfondsbidrag 
Dispositionsfond Pris: 565 

Enheder: 709 

Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. 
Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. 
lejemålsenhed (for 2016 beregnet kr. 5.641). 

I alt overført til budget (afrundet) 

Arbejdskapitalbidrag 
Arbejdskapital Pris: 159 

Enheder: 709 

Bidrag til arbejdskapitalen indgår i det enkelte selskabs regnskab. 
Arbejdskapitalen kan fyldes op indtil den udgør et maksimumbeløb 
pr. leiemålsenhed (for 2016 bereQnet kr. 3.087). 

I alt overført til budget (afrundet) 

- 11 -

Budget 2016 

4.022 

709 

2.852.000 
60.000 

2.912.000 

401.000 

401.000 

113.000 

113.000 

Budget 2015 

2.786.000 
55.000 

2.841.000 

392.000 

392.000 

110.000 

110i000 

' 

' ' 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 

117 Istandsættelse ved fraflytning 

Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug. 

Budget 2016 

Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/402-404) 

Regnskab 
2014 

117.1 Istandsættelse fraflytning A-ordning 488.302 
117.2 Dækket af henlæggelser A-ordning -488.302 

I alt overført til budget (afrundet) 0 

118 Særlige aktiviteter Regnskab 
2014 

118.1 Drift af fællesvaskeri 536.913 
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 363.121 

I alt overført til budget (afrundet) 900.034 

119 Diverse udgifter 

119 BL-kontingent og advokat 
119.1 Sekretær og aktivitetsansatte 
119.2 Kontorholdsudgifter 
119.3 Afdelingsbestyrelses udgifter 
119.4 Beboeraktiviteter 
119.5 Udvalg og klubber 
119.6 Diverse aktiviteter 

I alt overført til budget (afrundet) 

120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 

Ønske om henlæggelsesniveau pr. m2 

Afd. 59's samlede areal 

Henlagt pr. m2 

I' henhold til langtidsplanen. 

I alt overført til budget (afrundet) 

162 
61.259 

179,57 

- 13 -

kr. 
m2 

400.000 
-400.000 

661.000 
531.000 

1.192.000 

115.000 
900.000 

16.000 
70.000 

340.000 
39.000 

200.000 

1.680.000 

11.000.000 

11.000.000 

Budget 2015 

400.000 
-400.000 

0 

646.000 
531.000 

1.177.000 

105.000 
860.000 

16.000 
70.000 

320.000 
39.000 

200.000 

1.610.000 ; 

10.000.000 

10.000.000 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 Budget 2016 Budget 2015 

125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder 
Afdrag 2.465.200 2.460.000 
Renter 61.000 66.000 
Administrationsbidrag 7.000 7.000 

Udgiften vedrører ydelser til genopretningssagen. Ligeledes er der 
indgået aftale med Albertslund Kommune om frikøb af hjemfald. 
Lånet til hjemfald er beregnet til kr. 63.200.000 og en ydelsesprocent 
på 3,6 %. Tilskud fra Landsbyggefonden er på konto 204, så 
afdelingens nettoudgift bliver kr. 2,00 pr. kvm. pr: år. 

I alt oyerført til budget (afrundet) 2.533.200 2.533.000 

126 Afskrivning på forbedringsarbejder 

Afskrivning individuel råderet 12.000 12.000 

f I alt overført til budget (afrundet) 12.000 12;000 1 

127 Ydelser vedrørende lån til bygningsskader 
Afdrag , byggeskadelån 6.636.000 6.559.000 
Renter, byggeskadelån 2.825.000 3.007.001 
Offentlige tilskud -1.315.000 -1.530.000 
Administrationsbidrag 327.000 336.000 

Udgiften vedrører ydelser til sagerne tagrenovering, varmeanlæg og 
ta sa . 

I alt overført til budget (afrundet) 8.473.000 8.372:001 i 

130 Tab ved fraflytninger 
Tab ved fraflytninger, ikke anvist 225.000 225.000 
Overført fra henlæggelser -225.000 -225.000 

I Se venligst konto 123. 

L, I alt overført til budget (afrundet) 0 0 I 

135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 
Udbetalt godtgørelse (råderet) 15.000 15.000 
Råderet overført til afvikling ved lejefraflyt -15.000 -15.000 

I alt overført til budget (afrundet) 0 0 

- 15 -



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2016 

203.6 Overskud fra opsamlet resultat 
Indregnet af saldoen pr. 31.12.2015, kr. 3.756.589 

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1540 
af 16. december 2013 og en administrativ og politisk beslutning er 
der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid 
værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste 
regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, 
uanset om saldoen er negativ eller positiv. Dog er det besluttet i VA 
og AB, at der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen kan afviges fra 
1 /3-modellen. 

pn I alt overført til budgef(åfrundet) 

204 Driftssikring m.v. 
Tilskud LBF 

Tilskud fra Landsbyggefonden til delvis dækning af hjemfald. Udgiften 
er på konto 125. Afdelingens nettoudgift bliver kr. 2,00 pr. kvm. i 
2015. 

I alt overført til budget (afrundet) 

- 17 -

Budget 2016 Budget 2015 

2.455.000 1.302.000 

2.455.900 1.302.000 i 

2.153.000 2.153.000 

2.153,000 2.153.000 ; 



gendaplan for· algebakken 
2015-2016 

Årsrevision 

Sådan går det når man ikke har affaldsøer. 

Kære beboere, her er Agendagruppens forslag til Agendaplan for 2015-2016 til behandling 
på beboermødet. 

Det er en årsrevision, og det betyder at forslaget til plan lægger op til at Agendagruppen 
viderefører arbejdet fra de foregående 4 år uden skift af indsatsområder . 

.. 

l. U:DFORDRINGER I ÅRET DER KOMMER 
Affaldsordningen og Helhedsplanen ................................. 2 

2'; ÅRET DER GIK 
Ressourceforbrug ......................................................... 3 

3. HVEM GØR HVAD I MILJØARBEJDET .................................... 6 

Fra Agendagruppens side håber vi på at forslaget giver anledning til en frugtbar diskussion 
om, hvordan vi kan passe på miljøet på Galgebakken. 

Galgebakkens Agendaplan. Arsrevision 2012-13. 

Agendagruppen 

side 1 



Det ses af tabellen nedenfor, at CO2 har været faldende - trods et stabilt varmeforbrug. Det skyldes at 
varmeværket hen ad vejen har benyttet brændstof som producerer mindre CO2. 

I alt Pr. beboer 
2011 1.143 ton C02 752 kg C02 
2012 1.071 ton C02 704 kq C02 
2013 998 ton C02 658 kg C02 
2014 984 ton C02 647 kq C02 
2015 
Kilde: Albertslund Varmeværk 

Der er også foretaget målinger af, hvor meget vores radiatorvand bliver afkølet, når vi har tændt for 
vaimen. Høj afkøling er et udtryk for et velfungerende varmeanlæg i afdelingen og en fornuftig anvendelse 
af radiatorerne. Jo mere returvandet til varmeværket er faldet i temperatur, des bedre udnyttelse af varmen. 
Hvad det angår, så ser det ikke så dårligt ud endda: 

Temperatu rfa Id 2011 2012 2013 2014 
Grader (Celcius) 34,8 33,3 34,8 33,9 

Kilde: Grønt Regnskab fra BO-Vest 2014 

BO-Vest oplyser at et temperaturfald på 35,0 Celcius anses for at være et velfungerende varmesystem 

2.EI 
Elforbruget afhænger især af beboernes forbrugsvaner, dvs. hvilke og hvor mange elektriske 
apparater de har, og hvordan de bruger dem. Er de fx opmærksomme på at nedbringe stand-by 
forbruget? 

Det private elforbrug på Galgebakken måles ved el-måler i den enkelte bolig, dvs. individuel 
måling. 

Elforbrug pr. person -kWh pr. år 
2011 2012 2013 2014 2015 

Galgebakken 1.068 1.031 1.000 1.043 

Kilde: BO_ Vests Grønne Regnskab 2014 

Tallene viser at målet om at sænke elforbruget på Galgebakken ikke er opfyldt. BO-Vest oplyser dog, at 
elforbruget på Galgebakken hører til i den pæne ende af elforbruget i V As tæt-lave byggerier. 

Vores elforbrug er også årsag til CO2-udledning, om end mindre tungtvejende end vores 
f varmeforbrug. 

CO2 regnskabet for Galgebakkens elforbrug ser således ud: 

Elforbrug i alt Elforbrug pr. person 
2011 464 ton C02 305 kq C02 
2012 367 ton C02 381 kg C02 
2013 457 ton C02 307 kg C02 
2014 368 ton C02 382 kg C02 
2015 
Kilde: Energinet.dk 

Galgebakkens Agendaplan. Arsrevision 2012-13. side 3 



3. O}Jentlig transport: 
• Transporten med bus og S-tog skal forbedres. 

Iv1ålet er ikke opfyldt. 

111111111 

GAB har i 2011 nedsat et trafikudvalg, der har til formål at arbejde for at forbedre trafik- og 
tilg~ngelighedsforholdene omkring Galgebakken. Udvalget har henvendt sig til til politikerne i forbindelse 
med Helhedsplanen, og forventer et samarbejde som fører til forbedringer. Dette er dog afhængigt af 
regionsplaner. 

Galgebakkens Agendaplan. Arsrevision 2012-13. side 5 



Afdeling 59 

Galgebakken 

Budgetforslag 2016 

Budgettet medfører en gennemsnitlig lejestigning i huslejen på 1,12% svarende til 10 kr./m2
• 

Årsagen til stigningen fremgår af side 2, hvor ændringskolonnen ~iser, hvilke konti der stiger eller falder. 

Budgetforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. 
Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse på afdelingsmødet. 

Du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at deltage i behandlingen af budgettet 
på afdelingsmødet. 

Oplysninger om afdelingen: 
Opførelsesår: 1974 

Bruttoetageareal: 61.042 

Lejemålsoversigt: m2 Antal 
med 1 rum 3.994 131 
med 2 rum 7.020 120 
med 3 rym 4.785 58 
med 4 rum 13.884 153 
med 5 rum 30.909 239 
Erhvervslejemål 326 2 
Institutioner 0 0 
D-hus 125 

Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet incl. 16-årig PPV-plan fås ved henvendelse på 
ejendomskontoret. 

- 1 -



I dette diagram kan du se, hvor stor en andel af budgettet, der kan påvirkes hvordan: 

17% 

\ 
35% 

18% 

111 Budgettal kan ikke ændres 

Kan nedsættes, hvis der viser sig besparelser 

r:1 Kan ændres i henhold til aktivitetsniveau 

!il Ændres med ændringer i forbrug af opsparede 
midler 

\_12% n Kan ændres i henhold til udviklingen i 
afdelingen 

Eksempel på lejestigningen for lejlighedsstørrelser i m2
: 

Rum/m2 

A1-1ruma24,7m2 

01 - 1 rum a 31,2 m2 

A2 - 2 rum a 35,3 m2 

C2 - 2 rum a 58,5 m2 

'c3 - 3 rum a 72,7 m2 

C4-4 rum a 87,0 m2 

A3 - 3 rum a 93 m2 

A1 - 4 rum a 103,6 m2 

AS - 5 rum a 128,3 m2 

Nugældende leje 

2.413 
2.849 
3.320 
4.931 
5.892 
6.872 
6.950 
7.844 
9.687 

Gennemsnitlig 
stigning kr. pr. mdr. 

27 
32 
37 
55 
66 
77 
78 
88 

108 

-3-

Ny leje pr. 
1.1.2016 

2.440 
2.881 
3.357 
4.986 
5.958 
6.949 
7.028 
7.932 
9.795 



Afdeling 59 

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse, PPV-plan (konto 116) 

2016 

Saldo henlæggelser primo 19.920 

Planlagt forbrug -13.256 
Henlæggelse i året 11.000 

Saldo henlæggelser ultimo 17.664 

Særlige forudsætninger 
I forbindelse med vedtagelsen af afdelingens driftsbudget for 2016, er der også vedtaget en 16-årig 
vedligeholdelsesplan over de større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i afdelingen. 

Følgende større arbejder er planlagt til udførelse i 2016: 

Der er ikke afsat større beløb til udskiftninger i 2016 . 

. 5. 

2015 

21.902 

-11.982 
10.000 

19.920 



✓ric;tsl~-selille Andelsboligforening ,. 
ANTENNEBUDGET FOR TIDEN 01.01.2016 - 31.12.2016 

Galgebakken 

Budget Budget 
2016 2015 Ændring 

Konto 

Antennebidrag 
305.530 Antenneregnskab primo -55.000 -172.000 117.000 
305.534 Antenneudgifter: 

Serviceabonnement 75.000 75.000 0 
305.535 Afskrivning antenneanlæg 178.000 178.000 0 
305.537 Afdrag + renter på gæld til ombygning 935.000 935.000 0 
305.538 Administrationsbidrag, fast bidrag: 

Øvrige aftaler 82,5 kr. inkl. moms pr. tilsluttet 57.503 56.000 1.503 
Antenneudgifter i alt 1.190.503 1.072.000 118.503 

Antal tilsluttede lejemål: 
I alt 697 697 0 

Antennebidrag Mdr. bidrag 
Årligt bidrag: (afrundet) 

Bidraq pr. tilmeldt 1.708 1.538 143 

18 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej alle 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
31. august 2015 20:39 
'Galgebakkens Beboerkontor'; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe Y. Nielsen; 
Bo Ragnvald; Henrik Nordfalk; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; Niels Keller; 
niels@wilkentryk.dk; Steen Søndergaard; Anita Sørensen; Lars Skovenboe; Søren 
Vinzent 
Budget 2016 
59 - Budget 2016 - 31-08-15.pdf; _Certification_.htm 

Hermed det endelige budget for 2016. 

Hilsen 
Jens Ellesøe Olsen 

Galgebakken Over 8-2 

~620 Albertslund 
mobil 20757030 

e-mail iens.ellesoe@comxnet.dk 

01-09-2015 12:4612:46 
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Pris på skurleje + huslejetab af 4 D-huse 

.~ 

2013 
Opsætning af skur - engangsudgift 

Leje af skure fra 2. maj 2013 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

D~kning af h usJeJ~tati fr;1;1 DJspositiQtisfopden - opgøres ved årsafslutning 

2014 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

D~kning af huslejepabt,;aJ>ispositiohstondei:i - opgøres yed årsafslutning 

2015 
Leje af skure 

Huslejetab for 4 D-huse - Øster 3,1-7 

Dækning afhuslejetab>fra Oispositionsfol'lden - op res vedårsafslutnJng 

Huslejen er er beregnet udfra m2 huslejen i 2015 

Overhead til budgetbeboermøde 
15. september 2015 

p~~ 

pr md 

11.541 

11.190 

11.779 

11.190 

11.862 

11.190 

14/09-15 

spa 

pr år 

97.699 . I 
80.787 ,-f f ! 

t 134.2~Q- . J/t( . ! 
-59.599 l~IL, li. 

V1vlvV1 , 

141.345 ct:t. I' 
134.280 66: ci,77: ; 

' ~ -129.490 

142.339 

134.280 

675.921 

.'f 

lo pt:t?S,qz,q () 
~ {kv.1clSHlsvtA-t.ot: tZOJ/tqo ~<G 

00 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
26. september 2015 15:37 

Til: 
Emne: 

'Galgebakkens Beboerkontor'; anitasoe@godmail.dk 
SV: Referat fra budgetbeboermødet 

Vedhæftede filer: Referat fra budgetbeboermøde 15.09.15 - BS-korr"docx; _Certification_.htm 

Hej Anita og Sten. 
Hermed korrekturlæst referat af budgetbeboermødet. 
Som sædvanlig fint referat, Sten, tak for det. 
I Susannes opgørelse er der to 'er'er nederst. 

Til spørgsmålet nederst her nedenfor: 
ingeniøren har skrevet statisk rapport, hvis han ellers er gengivet rigtigt i det materiale, Tårngruppen fik. 
Det jo er en statiker, der skal udføre arbejdet og skrive rapporten, blot ved jeg ikke, hvad det så 
hedder i tillægsform, hvis ikke statisk. 
Jeg synes, det er fint med den formulering, dirigenten læste op lige før afstemningen. 
lilsen -

Biba (er ikke hjemme de første aftentimer, men kan nås på mobilen, og senere på aftenen, hvis ... ) 

Fra: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:galgebakken@mail.dk] 
Sendt: 23. september 2015 20:19 
Til: anitasoe@godmail.dk; Biba Schwoon 
Emne: Referat fra budgetbeboermødet 

Hej Anita og Biba: 

Vedhæftet referat fra budgetbeboermødet 15. sept. 
Kan i nå at melde tilbage senest fredag eftermiddag? Så kan jeg nå at få det færdige referat med i Galgebakke 
Posten. 

Lige et par bemærkninger til den sidste del af referatet, det med forslaget om kun at beslutte halvdelen af 
udgifterne til en ingeniørrapport: Mange tog ordet uden at have fået det og uden at tale ind i en mikrofon, så det 
,ar været lidt svært at referere. Endvidere var der to forskellige formuleringer til forslaget fremme på mødet: På (en 

lille strimmel) papir fra Jesper Lohse, som dirigenten læste op umiddelbart før afstemningen, og på 
overheadlærredet, hvor Bo havde søgt at formulere, hvad der blev sagt om, at forslaget gik ud på. (Begge er med i 
det vedhæfte PDF dokument til jer.) I referatet har jeg skrevet det i selve teksten, som Anita læste op lige inden 
afstemningen. Og i en dobbeltparentes, det som stod på overheaden, men jeg ved ikke om det sidste bør medtages i 
referatet... Er den rigtige betegnelse i øvrigt ikke statik rapport og ikke stati?.k rapport?? 

Mvh fra Sten 

26-09-2015 19:1619:16 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Hej Alle: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
14. september 2015 17:31 
Anita Sørensen (as.lib@cbs.dk); Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Bo 
Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Jan Allentoft Ual@bo-vest.dk); Jens Ellesøe 
Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk); Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk) 
Til beboermødet i morgen 

Til beboermødet i morgen ligger flg. på den bærbare PC til fremvisning med projektor: 

- Budget 2016, beboerudgaven (altså den korte, som er husstandsomdelt) 
- Budget 2016, den detaljerede udgave (altså den som folk har kunnet hente på GAB kontoret, Ejendomskontoret 
og/eller på hjemmesiden) 
- D-huse lejetab og skurleje (fra Susanne) 
- P-pladsudvidelse. Tilbud. (fra Susanne /H.P. Entreprenør. Til p-pladspunktet og til under budgetpunktet.) 
- Materiale til BBM (altså det omdelte hæfte.) Dette ligger både som PDF dok. og som Word dok. Det sidste så 
•. kr kan skrives ændringer ind i forslagene på beboermødet. 
- Agendaplanen. Også både som PDF og Word. 

Mvh fra Sten 

PS: Stemmesedler ligger på Susannes kontor. 

14-09-2015 19:1919:19 



* 

Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: 

GAILGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 
med behandling af Agendaplan og indkomne forslag 

tirsdag den 15. september 2015 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeoptællere 
41) Referat fra Regnskabsbeboermøde 26/3.15 (se GB Posten 394) 

og fra beboermøde 28/5.15 (nr.2) om nye udlejningsregler (se GB Posten 395) 

5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Årsrevision af Agendaplanen (omdelt sammen med materialehæftet) 

7) Budget 2016 (omdelt sammen med materialehæftet*) 

a) Gennemgang og diskussion af budget 2016 (side 2) 

b) Behandling af indkomne forslag til budgettet: 
I. 200.000 kr. til anlæggelse afsø(er) (side 3) 
2. 30.000 kr. til pindsvineskjul (side 3) 
3. 4.000 kr. til Tøjcafeen (side 4) 
4. Opsparing/henlæggelse af strædepengene (side 4) 

120.000 kr. til indkøb af vindskulpturer (side 5-6) 
herunder: - tilføjelse til bestemmelse om kunstindkøb og - forslag om at indkøbet sker i 2015 

c Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

8) BehancUing af indkomne forslag uden konsekvens for budget 2016 
1. Hvide døre og vinduer i prøvehusene og efterfølgende valmuligheder (side 5) 
2. 25.000 kr. til genåbning af TÅRNET i 2015 (side 5-6) 
3. Udvidelse af P-plads A (side 6) 

9) Eventuelt 

Det omdelte budgetforslag er en komprimeret udgave, hvor kun hovedtallene fremgår. Det detaljerede 
budgetforslag kan se på Galgebakkens hjemmeside www.galgebakken.dk og fås ved henvendelse til 
Ejendomskontoret og GAB kontoret. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Materialehæftet er husstandsomdelt senest tirsdag d. 8. september ) 



Rammebeløb til anlæggelse af sø(er) på Galgebakken 

Der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr. til anlæg af en eller flere søer på Galgebakken. 
Søerne skal være lavvandede og med fast bund og flad bredzone, højst 40 cm. dybe. Hvis det er 
nødvendigt forsynes de med bundmembran af ler eller andet vandstandsende materiale. 
De anlægges, så de kan modtage regnvand og overfladevand i Galgebakken og få tilsluttet 
eventuelle dræn, der tilvejebringes i forbindelse med den kommende renovering af bebyggelsen. 
Det skal tilstræbes, at de får et artsrigt naturligt dyre- og planteliv af i Dammark forekommende 
vilde arter. 

Inden udgangen af juni 2016 skal der forelægges endeligt projektforslag, som kan vedtages eller 
forkastes af et beboermøde afholdt inden 1. oktober 2016. Hvis projektforslaget ikke er udarbejdet i 
tide b01ifalder bevillingen. 

Projektforslaget udarbejdes af Agendagruppen, Grønt Udvalg og forslagsstilleren i forening, 
subsidiært Agendagruppen og forslagsstilleren, 
subsidiæ1i forslagsstilleren. 

Der kan efter godkendelse af et beboermøde tages penge fra rammebevillingen til teknisk og faglig 
rådgivning og udformning af design. 

Forbedring af forholdene for pindsvin i Galgebakken 

Venlig hilsen 
Poul Evald Hansen 

Galgebakken Vester 9-2a 

Der bevilges 30.000 kr. til forbedring af forholdene for pindsvin i Galgebakken. Forbedringerne vil 
bl.a. være tilvejebringelse af pindsvineskjul ( dagopholdssteder, pindsvin er nataktive) og 
overvintringssteder. 
Der tages kontakt til foreningen Pindsvinevennerne omkring ideer til og råd om disse 
foranstaltninger. 

Pindsvin fortærer dræbersnegle/iberiske skovsnegle i stor stil. Og en væsentlig årsag til 
snegleplagen i Galgebakken er, at pindsvinene har det så dårligt på grund af den overdrevne grad af 
pænhed og "friserethed" i bebyggelsen. skjulene og overvintringsstederne skal råde bod på dette. -
Desuden er pindsvin hyggelige dyr, der i høj grad beriger miljøet og kan give mange gode 
naturoplevelser til børn og voksne. 

Galgebakkens gartner, Grønt Udvalg og Agendagruppen samt forslagsstilleren kan deltage i 
planlægningen og udformningen at tiltagene. _ 
Bevillingen skal være brugt inden udgangen af 2016. 

Materiale til budgetbeboermøde 15. september 2015 

Venlig hilsen 
Poul Evald Hansen 

Galgebakken Vester 9-2a 
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Afstemningstema 2: 

Hvis ovenstående vedtages, foreslås finansieringen af indkøbet placeret på budget 2015 til indkøb i 
efteråret 2015 og opstillet efter forslag fremlagt på budgetbeboermødet september 2015: 

På budget 2015 (kunst på pladserne) indkøbes 3 vindskulpturer for kr. 120.00 0 incl. moms 
(samlet pris incl. kr. 15. 000 til opsætning). 

Afstemningstema 3 (-hvisafstemningstema 2 ikke vedtages): 

På budget 2016 indkøbes 3 vindskulpturer til kr. 120.000 incl. moms (samlet pris incl. kr. 15.000 
til opsætning) 

Opsætningsforslag: 
Op ad skrænten neden for den klippede sti ved fodboldbanen ved æbletræerne - illustreres på mødet. 
Twister Oval Ruge kr. 37.128 incl. moms 
Double Spinner Subhuge + custume pole kr. 35.530 incl. moms 
Double Helix Sail Ruge kr. 34.272 incl. moms 
lait kr. 106.930 incl. moms 
- 5% ved køb af flere skulpturer lu. 5.346,50 
lait kr. 101.583,50 
Opsætning - anslået kr. 15.000,-
Samlet beløb kr. 116.583,50 

Forslag til prøvehus vedr. døre og vinduer (og efterfølgende valgmuligheder) 

Vi er mange beboere i Vester 4, 8 og 9 som gerne vil stille forslag om, at et af prøvehusene bliver 
lavet med hvide døre og vinduer indvendigt. 

Vi mener, det er tid til at ændre på den mørkegrønne farve ("Galgebakkegrøn"), og stiller tillige 
forslag om, at det bliver valgfrit for beboerne, om man ønsker hvide døre og vinduer indvendigt og 
med grøn eller matsort udvendigt. 

TÅRNET genåbnes (og forudsætninger for genåbning) 

Med venlig hilsen 
Beboerne i Vester 4, 8 og 9 

v. Pernille Dørge 

Tårngruppen for Galgebakken og Hyldespjældet har arbejdet videre med spørgsmålet om genåbning 
af TÅRNET, dels som ønsket i debatten ved henvendelse til ingeniør, dels ved drøftelse af de 
betingelser, der skal gælde for at åbne. 

1. Der skal sættes låger i TÅRNET, der er produceret som det tårn, der nu står uden låger, men med 
midlertidige træplader. Smedefirmaet TJ Service, der har stået for produktion af TÅRNET har 
fremsendt tilbud på kr. 22.500 incl. moms på fremstilling af2 låger, galvaniseret og monteret kr. 
18.000 ex moms. 

Materiale til budgetbeboermøde 15. september 2015 Side 5 af 6 



, Statik - Wikipedia, den frie encyklopædi 

Statik 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Statik (græsk statike; "afvejning", heraf også statikos = "bragt i 
stilstand" ) (ogsåkaldet Iigevægtslære) er den del af den 
mekaniske fysik, der handler om kræfter og kraftsystemer, der 
holder legemer i ligevægt. Et legeme er i ligevægt, når det er i ro 
eller når det bevæger sig med en konstant hastighed og i uændret 
retning - så er resultantkraften, der påvirker legemet lig nul. Den 
lære, der omhandler legemer i bevægelse behandles i dynamikken. 

Statik bruges i bygningskonstruktion og brobyggeri til 
beregninger af faste og ubevægelige mekanismer. I nyere tid har 
statik været brugt til forklaring af træers grenbygning, stabilitet 
m.m. 

Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php? 
title=Statik&oldid=7963 836" 

Kategori: Klassisk mekanik 

• Denne side blev senest ændret den 22. februar 2015 
kl. 12:46. 

Statik anvendes ved konstruktionen af 

bygninger for at sikre, at bygningen 

bliver stabil. Her anvendt ved 

konstruktionen af campus ved 

Wirtschaftsuniversitat Wien 

• (arkitekter Zaha Hadid og Laura 

. Spinadel). 

Wikimedia Commons har medier 
relateret til: 
~-Sliifik 

• Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere 
betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger. 

https :// da. wikipedia.org/wiki/Statik 26-09-2015 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Sten 

anitasoe@godmail.dk 
26. september 2015 15:16 
Galgebakkens Beboerkontor 
Biba Schwoon 
Re: Referat fra budgetbeboermødet 
(fra sh) Referat fra BBM 15.09.2015.docx; _Certification_.htm 

så er jeg hjemme og har fået læst referatet. Jeg har kun lavet en enkelt lille rettelse under punkt 7.b 

Dernæst en par kommentarer: 

• Jeg kender ikke efternavnene på stemmetællerne. 
• Jeg mener, at det hedder statik undersøgelse (det skriver du også i referatet) 
• Jeg mener, at det er det forslag, der stod på overheaden, folk har stemt om. 

Anita 

Galgebakkens Beboerkontor skrev den 2015-09-23 20:18: 

Hej Anita og Biba: 

Vedhæftet referat fra budgetbeboe1mødet 15. sept. 

Kan i nå at melde tilbage senest fredag eftermiddag? Så kan jeg nå at få det færdige referat med i 
Galgebakke Posten. 

Lige et par bemærkninger til den sidste del af referatet, det med forslaget om kun at beslutte 
( 11alvdelen af udgifterne til en ingeniørrapport: Mange tog ordet uden at have fået det og uden at tale 

ind i en mikrofon, så det har været lidt svært at referere. Endvidere var der to forskellige 
formuleringer til forslaget fremme på mødet: På ( en lille strimmel) papir fra Jesper Lohse, som 
dirigenten læste op umiddelbart før afstemningen, og på overheadlærredet, hvor Bo havde søgt at 
formulere, hvad der blev sagt om, at forslaget gik ud på. (Begge er med i det vedhæfte PDF 
dokument til jer.) I referatet har jeg skrevet det i selve teksten, som Anita læste op lige inden 
afstemningen. Og i en dobbeltparentes, det som stod på overheaden, men jeg ved ikke om det sidste 
bør medtages i referatet... Er den rigtige betegnelse i øvrigt ikke statik rapport og ikke stati§.k 
rapport?? 

Mvh fra Sten 

26-09-2015 19: 1519: 15 
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Hvem skal lave en "statisk rapport"? 

B 
I• 

0119 ernes 
Vl.den,c0n+\.· t;°)r 

- • • ., i.....,..., ' I \.........,.. • 

Hvem skal lave en 11 statisk rapport 11 ? 
Ekspertsvar I Publiceret: onsdag d. 10 juli 2013 

Jeg skal have tegnet en entreprise forsikring under arbejde med nyt tag og opbygning af 

ny førstesal. I "ansøgning om entreprise forsikring" spørges der til om der er - Indgriben i 

eksisterende bærende konstruktioner. 

Det er der da en jernbjælke skal skiftes og flyttes. 

Derfor skal jeg indsende en "statisk rapport" og beskrive understøttelsen af den bærende 

bygningsdel. 

Hvem skal lave en "statisk rapport" og beskrivelsen? 

Er det noget tømreren som skal lave tagarbejdet kan lave, eller er det en anden 

autoriseret teknikker? 

Hej Kim W. 

Du skal have fat i en ingeniør (statiker) der kan udføre de statiske beregninger så 

hele konstruktionen opfylder de gældende regler og normer, og du (og 

forsikringsselskabet) kan være helt sikker på at huset holder også i stormvejr, når der 

ligger tung sne på taget o.s.v. 

Du har også i Byggetilladelsen krav om der skal indsendes statiske beregninger, 

energiberegninger og at byggeriet lever op til alle krav i det 

gældende Bygningsreglementet BR 10. 

Så her kan det være en god ide at udover ingeniøren at søge yderligere 

byggeteknisk rådgivning - for at sikre dig at det arbejde tømreren udfører lever op til alle 

gældende krav og normer og den for byggeriet udstedte Byggetilladelse. 

Bollus bruger cookies for at sikre, at bollus.dk fungerer korrekt og optimalt. Læs mere om Bollus' 
t . L.æs .. me.re. .h.1er: L1a\le og regler om at bygge 1-sal re ningsrrnier og coo1<1ePOiltlK. 

Med venlig hilsen ... , LUK 

https://www.bolius.dk/hvem-skal-lave-en-statisk-rapport-1960/ 26-09-2015 



Hvem skal lave en "statisk rapport"? 

Tine Nielsen 

Arkitekt og rådgiver i Bolius, Fagekspert 

Bolius bruger cookies for at sikre, at bollus.dk fungerer korrekt og optimalt. Læs mere om Bolius' 
retntng,5Jir,jer o_g cooklepoHtlk. 

LUK 

https://www.bolius.dk/hvem-skal-lave-en-statisk-rappmi-1960/ 26-09-2015 



Anerkendte Statikere I IDA.dk 
' 

Anerl<endte Statil<ere 
Sidst opdateret: 1. september 2015 - 10:44 / jm 

Her kan du læse nærmere om: 

• Den anerkendte statikers virke 

• Anmeldelse af problemer med brug af anerkendelse 

• Fratagelse af anerkendelse 

• Meddelse til myndigheder om projektforhold 

• Fortegnelse over anerkendte statikere 

• Register of Certified Structural Engineers 

Den anerkendte statikers virke 

Anerkendte statikere skal 

• følge anerkendelsesordningens grundlag jf. Bygningsreglementet samt ordningens procedurer og retningslinjer 

• arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik 

• vise en til opgaven passende· omhu, samt søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence 

Den anerkendte statiker skal altid virke efter ovenstående rammer uanset om myndigheder i en given byggesag ikke har 

krævet en anerkendt statikers medvirken. 

Der henvises til Håndbogens procedure 5.1-5.2 samt bilag til håndbogen. 

Anmeldelse af problemer med brug af anerkendelse 

Enhver borger kan over for anerkendelsesudvalget anmelde problemer med en anerkendt statikers brug af anerkendelsen. 

Anmeldelsen skal være skriftlig. 

Anmeldelsen skal vedrøre en konkret byggesag og kan begrundes i 

• tilsidesættelse af regler for anerkendte statikeres virke jf. Håndbogens procedure 5.1 

• alvorlige svigt af konstruktioner, hvor en anerkendt statiker har medvirket 

• misbrug af anerkendelsen i øvrigt 

Anmeldelsen vurderes af anerkendelsesudvalget jf. Håndbogens procedure 4.5 og kan eventuelt føre til fratagelse af 

statikeranerkendelsen. 

Fratagelse af anerkendelse 

Anerkendelsesudvalget kan beslutte at fratage en person betegnelsen "Anerkendt statiker". Det sker på basis af en 

relevant anmeldelse og efter at den anerkendte statiker har haft mulighed for at udtale sig i sagen, jf. Håndbogens 

procedure 4.6. 

Meddelelse til myndigheder om projektforhold 

Anerkendelsesudvalget kan give meddelelse til myndigheder, når udvalget under behandling af et projekt indsendt af en 

ansøger eller i forbindelse med anmeldelse af problemer med brug af anerkendelsen bliver opmærksom på projektforhold. 

som efter anerkendelsesudvalgets vurdering kan give anledning til handling eller kontrol fra myndigheder. 

Forinden meddelelse til myndighed vil ansøgeren/den anerkendte statiker få lejlighed til at udtale sig i sagen, jf. 

Håndbogens procedure 2.7. 

Fortegnelse over anerkendte statikere 

Der er ca. 80 anerkendte statikere. Se Fortegnelse over anerkendte og ophørte statikere 

Fortegnelsen over anerkendte statikere er principielt opdelt i to dele: 

https :/ /i da.dk/ content/anerkendte-statikere 26-09-2015 



Anerkendte Statikere I IDA.dk 

• Personer med en dansk statikeranerkendelse 

• Personer med udenlandsk statikeranerkendelse, som har anmeldt midlertidigt virke eller fået godkendt permanent 

virke som anerkendt statiker i Danmark 

Der er p.t. ingen med udenlandsk statikeranerkendelse, som har anmeldt midlertidigt virke eller som har søgt om og fået 

godkendt permanent virke som anerkendt statiker i Danmark. Fortegnelse omfatter således alene personer med dansk 

statikeranerkendelse. 

Fortegnelsen omfatter såvel aktive anerkendte statikere som tidligere anerkendte statikere, der har været aktive i 2005 

eller senere. De aktive er anført i første del af oversigten, mens de ophørte er anført i sidste del af oversigten. 

Hvis statikeranerkendelsen er udstedt i et andet land end Danmark, vil det fremgå af oversigten. 

For hver anerkendt statiker er anført en virksomhed og dens adresse. Der er tale om virksomhed og adresse på 

tidspunktet for tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse af anerkendelsen. 

Register of Certified Structural Engineers 

In principle, the Register of Certified Structural Engineers is divided into two sections, listing respectively: 

• lndividuals who have Danish Structural Engineering Certification 

• lndividuals who are certified as structural engineers elsewhere but who have either obtained official temporary 

structural engineering work in Denmark or have obtained a formal permanent appointment as a certified structural 

engineer in Denmark 

There are currently no individuals with foreign structural engineering certification who have official temporary work or have 

applied for and obtained permanent work as certified structural engineers in Denmark. Thus the register below lists only 

individuals with Danish structural engineering certification. 

The register lists both practising certified structural engineers and former certified structural engineers who were practising 

in 2005 or later. Those who are currently practising are named in the firs! part of the list while !hose who have 

ceased/suspended their activities are entered in the second part. 

lf the structural engineering certification was issued outside Denmark, !his will be clear from the list. 

The information on each certified structural engineer includes the name and address of the firm or organisation for which 

he or she was working at the time when the certification was awarded or most recently renewed. 

Statikere 

Statikerordningen - introduktion 

Introduktion Anerkendelsesordningen for statikere blev etableret i 1958 af de daværende Dansk ingeniørforening, Ingeniør

Sammenslutningen og ... 

Statikere: Ansøg, forny eller opsig anerkendelse 

Ansøg om anerkendelse Statikeranerkendelse kan søges af personer, der til daglig arbejder med projektering af ... 

Statikere: Anerkendelsesudvalg 

Den løbende drift af anerkendelsesordningen for statikere varetages af et anerkendelsesudvalg Anerkendelsesudvalget består 

af 9 ... 

Anerkendte statikere fra andre lande 

Anerkendte statikere fra andre lande kan virke som anerkendte statikere i Danmark enten midlertidigt eller ... 

Statikere: Betaling for sagsbehandling 

https ://ida.dk/ content/ anerkendte-statikere 26-09-2015 



' Anerkendte Statikere j IDA.dk 

'Der skal betales for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger og klager over afslag på tildeling ... 

Anerkendte Statikere 

Her kan du læse nærmere om: Den anerkendte statikers virke Anmeldelse af problemer med brug ... 

https://ida.dk/ content/ anerkendte-statikere 26-09-2015 



' SlothMøller I Statikere 

Forside Medarbejdere 

CAD - se dit projekt i 3D 

Anlæg 

Byg 

Konstruktion 

Anerkendte statikere 

Bæredygtighed 

Indeklima og energi 

Installationer 

Commlssioning og drift 

Geoteknik og miljø 

Andels - og ejerforeninger 

Vores afdelinger 

Sønderborg SlothMoller 
Møllegade 54-58 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 73 42 31 31 

Kobenhavn SlothMøller 
Kirsten Walthers Vej 9 
2500 Valby 
Tlf: 88 27 34 00 

Århus SlothMoller 
Vestergade 58N, 3 
8000 Aarhus C 
Tlf.: 88 27 34 80 

CVR nr. 35 46 84 47 

Kompetencer Projekter Job Om Sloth Møller A/S Kontakt Nyheder 

ANERKENDTE STATIKERE 
"VI er bygl1errens garanti for en l1oj faglig kvalitet, og at byggesagen kommer så 
hurtigt og smertefrit gennem myndighedsbehandlingen som muligt" 

UNDERSKRIFT PÅ AT HUSET HOLDER 
I princippet må enhver have lov til at projektere bærende konstruktioner - der stilles 
nemlig ikke nogen krav om uddannelsesniveau, praktisk erfaring eller lignende. Hos 
Sloth Møller har vi hele tre anerkendte statikere ansat. Statikerordningen er stiftet 
for at lette kommunerne i deres sagsbehandlingsarbejde. Ved at forlange at 
projektet underskrives af en anerkendt statiker, får myndighederne en sikkerhed for, 
at projektet er gennemgået og kontrolleret af en meget erfaren og faglig kompetent 
person. 

LIDT SOM EN STATSAUTORISERET REVISOR 
Den mulighed benytter mange kommuner sig af. I nogle tilfælde vil myndighederne 
forst give byggetilladelse, når projektet er underskrevet af en anerkendt statiker. I 
andre tllfæde forkorter det sagsbehandlingstiden betragteligt. De anerkendte 
statikere kan sammenlignes lidt med en statsautoriseret revisor, der ved sin signatur 
garanterer, at materialet er gået grundigt igennem og at fejlene er pointeret og 
rettet. 

EN STATIKER MED PÅ STØRRE OPGAVER 
På landsplan er der blot 100 konstruktlonsingeniorer, der har autorisation til at kalde 
sig anerkendt statiker. Husets har alene tre anerkendte statikere, hvilket er en stor 
andel af den samlede stab. En andel der kommer kunderne til gode og vidner om, at 
vi tilstræber et meget hojt fagligt niveau. VI har mulighed for at bemande vores 
sager, så der er en anerkendt statiker tilknyttet, når større projekter rammer 
arbejdsbordet. 

TREDJEPARTSKONTROL 
På vores egne opgaver sørger vi for, at projekterne altid underskrives af en 
anerkendt statiker, når det kan lette myndlghedsbehandllngen. Desuden har vi 
mulighed for at tilbyde at kvalitetssikre og underskrive eksterne projekter, hvor 
myndighederne forlanger det, eller hvor bygherren ønsker ekstra sikkerhed for 
kvaliteten. 

http://www.sloth-moller.dk/da/Statikere/ 

BORGMESTER-EKSEMPLET 

I en lille kommune skulle 
der bygges en ny idrætshal. På et 
tidspunkt ser kommunen 
skrækscenariet for sig: Nemlig at 
taget styrter sammen, mens der er 

en stor forsamling mennesker i 
hallen, og mens borgmesteren oven 
i kobet holder sin åbningstale. 

Vi bliver hentet ind som ekstern 
anerkendt statiker - såkaldt 
tredjepartskontrol - til at gennemgå 
konstruktionsprojektet. Det viser 
sig, at konstruktionen Ikke er i 
orden, men skal forstærkes 
yderligere for at holde. Det skaber 
virkelig panik og kaos, men en 
ekstra Indsats fra alle sider gor, at 
Idrætshallen bliver færdig til tiden. 
Og borgmesteren får holdt sin tale 
uden at få et tag i hovedet. 

"Når bygherren får en anerkendt 

statiker til at gå sagen Igennem, 
går det oftest hurtigere med al få 
byggetilladelsen, fordi 
myndighederne så har en ekstra 
sikkerhed for, at 
konstruktionsprojektet er I orden" 

Lene Rohde Kristensen, anerkendt 
statiker, Byg 

26-09-2015 



statiker I Gyldendal - Den Store Danske 

statiker 
OPRINDELIG FORFATTER Red 

SENESTE FORFATTER Redaktionen 

statiker, (se statik), Ingeniør med speciale I statik. 

Quiz 
Deltag i Den Store Danskes quiz og vind en bog! 

Hvilken af disse er en græsk ø? 

1: Hybris 

2: Hydra 

3: Patos 

Tags 

ingeniør statik statiker 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion _ og_filosofi/Sprog/Fremmedord/sp-s%C3 ... 26-09-2015 



statik - Den Danske Ordbog 

k substantiv, fælleskøn 

BØJNING -ken 

UDTALE [sda'tig] g;j: 

OPRINDELSE fra latin staticus 'i stilstand', af stare 'st~• 

Betydninger 

læren om de kræfter der påvirker legemer som ikke er i bevægelse 

SE oGsA mekanik dynamik kinetik 

BESLÆGTEDE ORD"TA ,, .. vii 

Orddannelser 

AFLEDNINGER elektrostatik sb. hydrostatik sb. 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere. 

OK 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=statik 26-09-2015 



statisk - Den Danske Ordbog 

Vis forkortet D 
adjektiv 

BØJNING -, -e 

UDTALE ['sdæ'disg] 1(1 G 
OPRINDELSE via middelalderlatin staticus fra græsk statikos 'som bevirker stilstand' 

Betydninger 

1. som forbliver på samme sted 

Blodtrykket kan stige til meget høje værdier ved statisk arbejde, for eksempel tw1gt løftearbejde Helse84 

I.a som ikke forandrer eller udvikler sig 

SYNONYM stillestående ANTONYM dynamisk 

livet er ikke statisk. Jævnligt er man nødt til at tage det op til revision og gøre status SøndBT90 

Faste udtryk 

statisk elektricitet 

elektrisk ladning som ved gnidning el.lign. kan opstå i visse ikkeledende stoffer, fx glas, plastic eller rav 
elektrisk stød ved berøring 

SYNONYM gnidningselektricitet 

BESLÆGTEDE ORD 5
rrA, i ... vis' 

[benzindampene blev] pludselig antændt - formentlig af en gnist forårsaget af statisk elektricitet BT91 

IR! 

udlignes ofte som 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere. 

r OK1 

http :li ordnet.dk/ ddol ordbog?query=statisk 26-09-2015 



·Statiske beregninger - Få et gratis tilbud I AB Clausen A/S 

Vi sidder klar ved telefonen til at 
hjælpe dig 

(><1 SKRIV TIL OS RING MIG OP 

Indhent tilbud 

OPGAVETYPE 

0 Privat 0 Virksomhed 

0 Boligforening 0 Offentlig 

OPGAVEBESKRIVELSE 

Beskrivelse 

Beskriv opgaven med så mange detaljer som muligt 

Upload en fil 

Træk filerne hertil eller Select files 

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf. 

KUNDEOPLYSNINGER 

Navn* 

E-mail 

Tlf. nr. 

Adresse 

By Postnr. 

Hvordan fandt du frem til AB I Clausen? 

Bl 
l1NDHENT TILBUD I 

Hvad koster statiske beregninger? 

Prisen for statiske beregninger afhænger af, hvor kompliceret bygningen er 

samt detaljeringsgraden af det eksisterende projektmateriale. Der udregnes 

derfor et særskilt tilbud på alle beregninger hos AB Clausen Rådgivende 

ingeniører NS. 

Indhentet personligt tilbud på ingeniørberegninger her 

Hvor lang tid tager det? 

Leveringstiden afhænger af, hvor kompliceret den statiske beregning er. Er 

der tale om simple statiske beregninger, som kan løses på under 20 

ingeniørtimer, kan vi levere det inden for 1 0 arbejdsdage. Ved mere 

komplicerede statiske beregninger vil en tidsplan følge med tilbuddet. 

Hvad er statiske beregninger? 

Statiske beregninger, også k.aldet ingeniørberegninger, handler om at få styr 

på, hvordan de enkelte bygningsdele påvirker hinanden. Fjerner man et 

element fra en konstruktion, så kræver det, at man beregner, om resten af 

konstruktionen kan holde. F.eks. hvis man vælger at fjerne en bærende væg 

mellem køkkenet og stuen, så vil det kræve statiske beregninger til at udregne, 

hvilken styrke den nye konstruktion skal have, for at man kan lave en åbning 

og samtidig sikre sig, at huset ikke kollapser. 

Hvornår laver man statiske beregninger? 

Statiske beregninger er nødvendige i forbindelse med: 

• Nybyggeri 

• Tilbygninger som fx etablering af en kvist 

Ombygningerfx ændring i bærende konstruktioner eller nedrivning af 

bærende vægge 

Mere specifikt så udfører AB Clausen statiske beregninger i forbindelse med: 

Bjælker, søjler og vægge 

Etageadskillelse 

• Fundamenter 

• Ændringer af bærende konstruktion 

Stålrammer 

Nedrivning af væg 

Elementbyggeri 

• Krævende byggeri, som betonelementbygninger og stålkonstruktioner 

Hvorfor er statiske beregninger nødvendige? 

OK Læs 

http://abclausen.dk/statiske-beregninger/?gclid=CjwKEAjwhJmwBRDGsamBu8Pp7FwSJ... 26-09-2015 
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,Statiske beregninger - Få et gratis tilbud I AB Clausen A/S 

Vi har markedets bedste kombination af 
pris og kvalitet 

Højt serviceniveau med hurtige 
leveringstider 

Vi yder en personlig og faglig kompetent 
rådgivning 

Vi er faglig dygtige rådgivere 

Med Venlig hilsen 

Jesper Søbæk Pedersen 
Projektleder 

De statiske beregninger har til formål at vise, at et bygværks bærende 

konstruktioner opfylder definerede krav til bærende konstruktioners styrke og 

anvendelighed. Ingeniørberegninger udgør en del af den statiske 

dokumentation, som er beskrevet med principperne i SBi-anvisning 223, 

Statiske beregninger skal dokumentere, at sikkerhed og anvendelsen af 

bygværkets konstruktioner er i overensstemmelse med normer og 

standarder. Statiske beregninger består af dokumenter, som redegør for 

kravenes opfyldelse, Typisk vedlægges skitser og samlingsdetaljer/ 

konstruktionstegninger til de statiske beregninger. Statiske beregninger er 

afsnit A2 i den statiske dokumentation. Kravet til statisk dokumentation 

fremgår af Bygningsreglementet 201 O BR 1 O 

Er det et lovkrav at lave statiske beregninger? 

I mange tilfælde kræves det, at man har udarbejdet statiske beregninger som 

en del af ansøgningen om byggetilladelse til kommunen, Kommunerne 

forlanger i stigende grad statisk dokumentation - også på mindre projekter. 

Hos AB Clausen udarbejder vi det nødvendige materiale til godkendelse hos 

myndighederne og udførelse på byggepladsen. 

Statiske beregninger er vores kernekompetence 

AB Clausen Rådgivende ingeniører er 100% konstruktionsorienteret. Vores 

kernekompetence er statiske beregninger i henhold til Eurocodes inden for 

stål, beton, murværk og træ samt fundering, Beregningerne udarbejdes af 

vores dygtige civilingeniører. 

Vi leverer det nødvendige materiale til en af markedets bedste kombinationer 

af pris og kvalitet. 

Vil du vide mere? 

Du er velkommen til at tage kontakt til os vedrørende statiske beregninger og 

vores andre ydelser på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080. 

Hos AB Clausen Rådgivende ingeniører fokuserer vi al vores tid og alle vores 

ressourcer på bærende konstruktionsprojekter. Vi har et stærkt team 

bestående af konstruktionsingeniører med kernekompetence inden for 

bærende konstruktioner. Vi fungerer som uvildige rådgivere og er kendt 

blandt kunder og samarbejdspartnere for vores høje kvalitetsbevidsthed. 

Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. OK Læs 

Mere 

http://abclausen.dk/statiske-beregninger/?gclid=CjwKEAjwhJmwBRDGsamBu8Pp7FwSJ... 26-09-2015 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Informations- og debatmøde om: 
1. Regler for privat udlejning kl. 18.00-19"55 

2. Skimmelsvamp kl. 20.05-22.00 
Tirsdag den 8. september 2015 i Beboerhuset 

Dagsorden: 
Valg af dirigenter 

1) Regler for privat udlejning kl. 18.00-19.55 

18.00-19.00: BO-VESTs juridiske medarbejder Anne Kløvgaard Galthen gennemgår 
de for Galgebakken mest relevante regler for privat udlejning, herunder de 
tvivlsspørgsmål, der blev bragt op på de to beboe1møder om nye udlejningsregler for 
supplementsrum 

Kl. 19.00 - 19.10 Pause 

kl. 19.10 - 19.55 Spørgsmål og debat 

2) Information om skimmelsvamp kl. 20.05-22.00(NR. S /L/) 
ved: Flemming Servais fra firmaet Professionel & Aut., skadedyr- og svampebekæmpelse 

20.05-21.05: Disposition: 
Hvad er skimmelsvamp? 
Hvorledes opstår skimmelsvamp? 
Testmetoder 
Hvorledes afrenses skimmelsvampen? 
Hvilke bygningsmæssige svagheder bevirker skimmelsvampevækst i Galgebakken? 
Hvorfor genopbygges der med ikke-organiske byggematerialer på ydervægge? 
Hvorfor må jeg ikke fil sat tapet op? 
Hvad kan jeg som beboer gøre for at undgå skimmelsvamp i min bolig, herunder 
tørring af tøj og korrekt udluftning m.m. 
Forventning til virkningen af en ventilationsløsning? 
Indeklimasyge, herunder hvilke objektive symptomer er der på indeklimasyge? 

Kl. 21.05 - 21.15 Pause 

Kl. 21.15 - 22.00 Spørgsmål og debat 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt tirsdag d. 25. august) 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Informations- og debatmøde om: 
1. Regler for privat udlejning kl. 18.00-19.55 

2. Skimmelsvamp kl. 20.05-22.00 
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Hvilke bygningsmæssige svagheder bevirker skimmelsvampevækst i Galgebakken? 
Hvorfor genopbygges der med ikke-organiske byggematerialer på ydervægge? 
Hvorfor må jeg ikke få sat tapet op? 
Hvad kan jeg som beboer gøre for at undgå skimmelsvamp i min bolig, herunder 
tørring af tøj og k01Tekt udluftning m.m. 
Forventning til virkningen af en ventilationsløsning? 
Indeklimasyge, herunder hvilke objektive symptomer er der på indeklimasyge? 

Kl. 21.05 - 21.15 Pause 

Kl. 21.15 - 22.00 Spørgsmål og debat 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt tirsdag d 25. august) 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Revideret dagsorden og afstemningstemaer til: 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-lejemål 

Torsdag den 28. maj 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 28.4 2015 
(trykt i GB-Posten nr. 394) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden · 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og A2 boliger 
- D-boliger ,_ 
(Se tillige referat fra 1. beboermøde 28.4 i Galgebakkeposten og på Galgebakkens hjemmeside) · 

7) Beslutning om fremtidig model for udlejning 
(forslag til afstemningstemaer) 

-Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som beboelseslejemål efter fleksible regler - med oprykningsret 
- Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 
(forslag til afstemningstemaer) 

9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Materialet er husstandsomdelt torsdag den 21. maj 2015) 
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Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 
og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet 
yderligere lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A 1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A 1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 
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Til Galgebakkens afdelingsbestyrelsesmøde 

Ændring af udleiningsregler for supplementsboliger 

- Afdelingsbestyrelsen drøfter valg af fremtidig model for udlejning af supplementsboliger i 

Galgebakken 

- At valg af fremtidig model efterfølgende sendes til beslutning på et afdelingsmøde. 

Beskrivelse: 

På VA's organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2015, besluttede organisations
bestyrelsen, at tage til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken 
lovliggøres, samt at de nuværende supplementslejere, har mulighed for opskrivning på den 
interne venteliste, efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. 

Derudover blev det besluttet, at fremtidig model for udlejning af supplementsboliger på 
Galgebakken sendes til hørring i afdelingsbestyrelsen og besluttes på et afdelingsmøde. 

Supplementsboligerne i Galgebakken udlejes på to forskellige måder - BO-VEST udlejer 
eller privat fremleje. 

BO-VEST udlejer: 
I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har 
administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne 
anvises på. 

I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan 
opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. 
Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 
år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA 
afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder 
ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene 
boliger. 

Privat fremleje: 
BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende 
kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje 
trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af 
almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. 
Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven§ 69, dog må lejer ikke installere 

trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. § 28, jf. §§ 29 og 

30. 

Denne konstruktion bruges også på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den 

nuværende form. 

Modeller for fremtidig udlejning: 
Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på 
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Der henvises til Almenlejeloven § 85 og Lejeloven § 83, stk. 1 
https: //www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id = 131954 - Almenlejeloven 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=l32875 - Lejeloven 

Bilag: 

- Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i 

Galgebakken og Hyldespjældet. 

Notat - Udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i VA 

Opskrivning på venteliste 
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udleje supplementsboliger på særlige vilkår i Galgebakken. 
Derfor er nuværende regelsæt i strid med både almenlejeloven og lejeloven. 
Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor hovedlejer slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 
Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 
Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 
Det giver nogen udfordringer at ændre reglerne til gældende lovgivning, men omvendt vil vi stå 
dårligt, hvis der bliver klaget over det eller indbragt en sag for beboerklagenævnet eller boligretten. 
Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 
Bagrunden for, at BO-VEST ikke længere kan udleje supplementsrummene skyldes blandt andet 
en forskel på opsigelsesadgang for henholdsvis enkeltværelser og beboelseslejemål. 
Enkeltværelse: Værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb, fx fælles køkken. 
Beboelseslejemål: Værelse til beboelse inkl. eget trinette/køkken + afløb. 
Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang samt ventelistereglerne, idet at lejer af et 
værelse ikke har ret til at benytte den interne venteliste. 
Hvor mange boliger drejer det sig om: 
Galgebakken: 
Boligtype A 1 34 boliger 
Boligtype A2 28 boliger 
Boligtype D (barak) 66 boliger 
Derudover lejer 105 boliglejere en trinette af afdelingen, hvoraf størstedelen formodes at blive 
brugt til privat fremleje. 

Fleksible boliger: 
Boligerne på Galgebakken har været fleksible i forhold til, at den enkelte lejer har kunnet omdanne 
sin 5 rums til en 4 rums og omvendt. Dette har gjort boligerne fleksible for den enkelte familie, idet 
boligen har kunnet tilpasses den enkelte familie, f.eks. når familien fik børn eller når børnene 
flyttede hjemmefra. 
Ved ændring af reglerne mister beboerne i hovedlejemålet denne fleksibilitet, idet hovedlejer ikke 
fremadrettet vil kunne opsige beboeren i supplementsboligen med 1 års varsel. 
Til gengæld får Galgebakken mulighed for at råde over 1, 2, 3, 4 og 5-rumsboliger, og derved er 
der mulighed for, at f.eks. enlige kan blive boende på Galgebakken, hvis behovet ændrer sig til et 
ønske om en mindre bolig, såfremt modelen for permanent ændring til 1- og 2 rumsbolig besluttes. 

Dagsorden, afstemningstemaer og B-V notater til beboermøde 28. maj 2015 Side 7 af 8 
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Gal ebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
27. maj 2015 17:57 
Jan Allentoft; Susanne Palstrøm; Vinie Hansen; Udlånskontoret; Annette Schrøder; 
Biba Schwoon; Birthe y. Nielsen; Bo Ragnvald; Galgebakkens Beboerkontor; Henrik 
Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; Leif Neergaard; Niels 
Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard 
Praktisk til beboermødet i morgen 

Til GAB medlemmerne, Jan, Susanne og Vinie: 

Nf. en huske- og tjekliste med det praktiske til beboermødet, som vi tidl. har snakket om og afklaret i løbet af de 
seneste dage: 

- Indtjekning og stemmesedler: 
Der bliver tre borde - opdelt på Galgebakke kvarterer - til indtjekning og udlevering af stemmesedler. 
Bordene bliver opstillet i indgangspartiet og i gaderoben. Susanne, Jan og Jytte sidder ved bordene. 
f)er er lavet 500 stemmesedler svarende til ca. 36% af GBs husstande. (Til beboermødet om helhedsplanen 6. dec. 
12 blev der uddelt 260 stemmesedler svarende til 19% af husstandene, og der var fuldt hus den gang). 
Hver stemmeseddel består af 10 små nummererede sedler, som kan bruges, hvis skriftlig afstemning bliver 
nødvendig. 

- Indretningen i mødelokalet: 
Der bliver opstillet stolerækker uden borde i salen. På den måde kan der blive noget over 100 sidepladser på gulvet i 
salen. På balkonen bliver der sat klapstole frem/åbnet for skabene med klapstole. 
Der bliver lavet en afmærkning på gulvet i salen, hvor folk IKKE må flytte stole hen aht. fremkommeligheden. 
Der bliver tre borde i forlængelse til dirigenter, referent, BO-VEST folk og oplægsholder (Jens). Bordene bliver 
placeret i hjørnet henne ved indgangsdøren. 
Bordet med PC'en (og Bo som styrer PC'en) bliver placeret vinkelret på midterstolpen. På bordet står der også en 
mixerpult, som er nødvendig pga. de mange mikrofoner, som skal bruges. 
Der bliver tre kablede mikrofoner samt et trådløst head set til oplægsholdere, BO-VEST folk og dirigenter. De to 
trådløse mikrofoner skal altså alene bruges til folk i salen inkl. på balkonen. 

- Mødematerialet: 
-orretningsordnen bliver kopieret og lagt rundt omkring på stolene. 
Jens gennemgår og fremlægger GAB forslag v.hj.a. et PowerPoint oplæg. 
GABs forslag og afstemningstemaerne er indeholdt i dette PowerPoint oplæg, og det er PowerPoint oplægget, som 
bruges i forbindelse med afstemningerne om GABs forslag. 
Jeg laver nogle enkelte papirprint af PowerPoint oplægget til dirigenterne og BO-VEST folkene (men ikke til alm. 
omdeling på mødet) 
De to forslag fra Lysette/Regitze og Hanna Vinzent, som også var med i det omdelte materiale, ligger på den 
bærbare PC som et Word dokument (og papirprint til dir.) til brug under afstemningen. 
Hanna har meddelt, at hun måske vil fremsætte et andet ændringsforslag på selve mødet. Jens har bedt om, at hvis 
hun fremsætter det, så har det på en USB nøgle til overførsel til PC'en og som et papirprint til dirigenten. 
Hvis der på selve mødet kommer andre ændringsforslag, må disse skrives på et stykke papir af forslagsstilleren og 
derefter skrives ind på den bærbare, så det kan komme op på skærmen. (Nogle ting var altså lettere i de goe gamle 
dage .. ) 

Mvh fra Sten 

28-05-2015 13:5213:52 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-Iejemål 

Torsdag den 28. maj 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 28.4 2015 
(trykt i GB-Posten nr. 394) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og A2 boliger 
-D-boliger 
( Se tillige referat fra 1. beboermøde 28.4 i Galgebakkeposten og på Galgebakkens hjemmeside) 

-· 
7) Beslutning om fremtidig model for udlejning (forslag til afstemningstemaer) 
- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som Ungdomsboliger efter fleksible regler 
- Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 (forslag til afstemningstemaer) 

9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

10) Udlejning af trinetter til privat udlejning af supplementsrum 
- Udlejning ved BO-VEST fortsætter . 
- Opsætning og nedtagning udføres af driften og betales af hovedlej~r (se udgiftseksempler) 

Yderligere materiale til beboermødet omdeles senest en uge inden mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

( Mø_deindkaldelsen er husstandsomdelt onsdag den 13.maj 2015) 
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GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Afstemnin stemaer til Beboermøde 
Nedenstående forslag indstilles af GAB til vedtagelse p 0 --o.e.D..OJamw-a 

Dagsordenpunkt 8 
Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger A1 og A2 
BO-VEST lejekontrakter for A1 og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1: 
A1 og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 
De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til beboelseslejemål. 

• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år - regnet 
fra indflytningsdato) 

• Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen den første gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, forbliver den 
permanent A 1 henholdsvis A2 beboelseslejemål. 

2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 

Afstemningstema 1 B 

D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 5: 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: . 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende eller 
under uddannelse. 
Lejemålet opsiges ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er under uddannelse. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2. VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 og A2 
på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet yderligere 
lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 
Antallet ændres kun såfremt der sker ændring ved første gangs fraflytninger. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at indrette A 1 
og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer 
samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 



Dagsordenpunkt 9 
Afstemningstema 2 
Privathave til A1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og gavlflugt 
ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 
Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og gavlflugt 
ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 10 
Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk C3-
lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt der 
indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette C3 
boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer samt 
forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen ellers 
koster. 

Dagsordenpunkt 11 
Afstemningstema 4 

Trinetter til privat-udlejninger af A1, A2 og 81 
BO-VEST fortsætter med udlejning af trinetter til brug ved privatudlejninger. 
Opsætning og nedtagning af trinette skal udføres af Driften; men fra 1.1.2016 betales udgiften 
herfor af hovedlejer. Dette gælder også nedtagning af eksisterende trinetter. 
Prisen for opsætning fastsættes til 6.500,- kr i 2015-priser 
Prisen for nedtagning fastsættes til 5.900,- kr i 2015-priser 

Afstemningstema 4A 

Hvis afstemningstema 4 vedtages foreslås det at nedsætte prisen for Trinette-leje fra 165,
kr/måned til 100,- kr/måned. 
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Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema lB 
D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2. 
• 1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 
• Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være 

uddannelsessøgende eller under uddannelse. 
• Lejeren far oprykningsret som intern beboer efter gældende regler 

(karensperiode på 2 år - regnet fra indflytningsdato) 
• Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen, 

(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

• Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op 
på venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 

• 1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
• 2. V A's unge, der bor hjemme 
• 3. Øvrige unge fra Albertslund 
• 4. Andre 

Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema lC 
BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for 
udlejning af supplementsrum Al og A2 på de hidtil 
gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive 
oprettet yderligere lejekontrakter på Al- og A2 lejemål. 
Det nuværende antal fastfryses: 

- Al: 34 boliger 
- A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet 
der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 

• Ekstraprisen for ombygning til en Al eller A2 vil beløbe 
sig til: ca. 40.000,- kr. 
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Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
• Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge 

C2/C4 lejemål til 2 stk C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og 
inden for en vedtagen max-kvote. 

• Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på 
et beboermøde. 
- Der er til nu indrettet 32 stk. C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 

stk. 
- Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil 

blive gennemført såfremt der indsendes ansøgning inden 
1.9.2015. 

• Begrundelse for dette forslag: 
- Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette C3 boliger, idet der skal 
foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføi:inger sa~t forb!11gsmålere.. . 

Indkomne Forslag 

Forslag fra Hanna Vinzent. 
Forslaget med begrundelse er optrykt i 
Galgebakkeposten nr. 394. 

Forslaget: 
De BO-VEST fremleiede Al- og A2 boliger overgår (i takt 
med fremleiernes opsigelser) til hovedleiemålet. 
Fremover kan Al-, A2- og Bl boliger kun udleies af 
hovedlejer. 

GAB's indstilling til Hanna Vinzent's forslag: 
• Vi kan ikke anbefale beboermødet at stemme for 

forslaget, idet en lejer ikke kan påtvinges at indgå 
lejekontrakt mod sin vilje. 
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Til Galgebakkens afdelingsbestyrelsesmøde 

Ændring af udlejningsregler for supplements boliger 

- Afdelingsbestyrelsen drøfter valg af fremtidig model for udlejning af supplementsboliger i 

Galgebakken 

- At valg af fremtidig model efterfølgende sendes til beslutning på et afdelingsmøde. 

Beskrivelse: 

På VA's organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2015, besluttede organisations
bestyrelsen, at tage til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken 
lovliggøres, samt at de nuværende supplementslejere, har mulighed for opskrivning på den 
interne venteliste, efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. 

Derudover blev det besluttet, at fremtidig model for udlejning af supplementsboliger på 
Galgebakken sendes til hørring i afdelingsbestyrelsen og besluttes på et afdelingsmøde. 

Supplementsboligerne i Galgebakken udlejes på to forskellige måder - BO-VEST udlejer 
eller privat fremleje. 

BO-VEST udlejer: 
I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har 
administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne 
anvises på. 

I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan 
opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. 
Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 
år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA 
afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i V A. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder 
ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene 
boliger. 

Privat fremleje: 
BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende 
kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje 
trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af 
almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. 

Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven § 69, dog må lejer ikke installere 

trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. § 28, jf. §§ 29 og 

30. 

Denne konstruktion bruges også på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den 

nuværende form. 



Modeller for fremtidig udlejning: 
Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på 
Galgebakken og 1 rums i Hyldespjældet og vil fremadrettet have samme rettigheder til at 
søge bolig andre steder i V A, som de øvrige beboere. 

2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler 
Der er mulighed for at beslutte, at supplementsboligerne udlejes efter de fleksible 
udlejningsregler, hvor der aftales nogle kriterier, der efterfølgende godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 

3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-rumsboliger) 

Trinette og afløb afmonteres i 1-rumsboligerne, så lejerne fremadrettet må vaske op på 

badeværelset. I så fald kan BO-VEST fortsætte med at udleje efter nuværende praksis. Dette 

gælder dog ikke for A2 på Galgebakken, da dette ikke er et enkeltværelse. 

Dette vil dog betyde, at beboeren ikke kan få bevilliget boligstøtte. 

4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers 

fraflytning 

Mulighed for at afskaffe supplementsboligerne, i takt med, at supplementslejer selv opsiger 

boligen, således at Galgebakken vender tilbage til den oprindelige tanke med store 5 

værelses familieboliger. Dette giver dog en ny problemstilling, hvis hovedlejer ikke ønsker at 

overtage supplementsboligen, da dette vil give et huslejetab på supplementsboligen indtil 

hovedlejer fraflytter lejemålet. 

5) Ungdomsbolig 

Omdannelse af supplementsboliger til ungdomsboliger. Dette vil betyde, at boligerne fortsat 

kan udlejes efter særlige kriterier, men at beboeren kun kan bo der, mens lejer er 

studiesøgende. Skal endelig godkendes af Albertslund Kommune. 

For- og baghaver 

Det skal præciseres, om for- og baghaven hører til hovedlejemålet eller supplementsdelen. 

Tidsplan: 

Nuværende lejere i supplementsboliger på Galgebakken orienteres om ændringen og bliver 

impliceret på ventelisten, dog først med mulighed for opskrivning på den interne venteliste, 

når beboeren har boet i boligen i 2 år. 

Valg af fremtidig model sker efter drøftelse i afdelingsbestyrelsen og beslutning på 

afdelingsmødet. 

Administrationen stopper udlejning af supplementsboliger efter særlige vilkår og indretter os 

efter reglerne i almenlejeloven og lejeloven, så fremtidige ledige lejemål udlejes efter den 

normale venteliste, indtil der er taget stilling til, hvilken model der skal udlejes efter fremover. 



Lovgrundlag: 

Tidligere har det været meget omtvistet og uklart, hvad der definerer henholdsvis 

enkeltværelser og et beboelseslejemål. Retspraksis har dog de seneste år været entydig i 

definitionen, hvorfor der i dag ikke er i tvivl om, at et værelse med etableret trinette og afløb 
er at forstå som et beboelseslejemål med de rettigheder og forpligtigelser det giver. 

Hverken BO-VEST eller hovedlejer kan opsige supplementslejer, medmindre 
supplementslejer misligholder lejekontrakten eller der foreligger de udtømmende grunde i 
LLAB § 85. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= 132875 - Lejeloven 

Bilag: 
- Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i 

Galgebakken og Hyldespjældet. 



Notat - Udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i VA 

Opskrivning på venteliste 

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udleje supplementsboliger på særlige vilkår i Galgebakken. 

Derfor er nuværende regelsæt i strid med både almenlejeloven og lejeloven. 

Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor hovedlejer slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 

Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 

Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 

Det giver nogen udfordringer at ændre reglerne til gældende lovgivning, men omvendt vil vi stå 
dårligt, hvis der bliver klaget over det eller indbragt en sag for beboerklagenævnet eller boligretten. 

Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 
Bagrunden for, at BO-VEST ikke længere kan udleje supplementsrummene skyldes blandt andet 
en forskel på opsigelsesadgang for henholdsvis enkeltværelser og beboelseslejemål. 

Enkeltværelse: Værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb, fx fælles køkken. 

Beboelseslejemål: Værelse til beboelse inkl. eget trinette/køkken + afløb. 

Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang samt ventelistereglerne, idet at lejer af et 
værelse ikke har ret til at benytte den interne venteliste. 

Hvor mange boliger drejer det sig om: 
Galgebakken: 
Boligtype A1 
Boligtype A2 
Boligtype D (barak) 

34 boliger 
28 boliger 
66 boliger 

Derudover lejer 105 boliglejere en trinette af afdelingen, hvoraf størstedelen formodes at blive 
brugt til privat fremleje. 

Fleksible boliger: 
Boligerne på Galgebakken har været fleksible i forhold til, at den enkelte lejer har kunnet omdanne 
sin 5 rums til en 4 rums og omvendt. Dette har gjort boligerne fleksible for den enkelte familie, idet 
boligen har kunnet tilpasses den enkelte familie, f.eks. når familien fik børn eller når børnene 
flyttede hjemmefra. 

Ved ændring af reglerne mister beboerne i hovedlejemålet denne fleksibilitet, idet hovedlejer ikke 
fremadrettet vil kunne opsige beboeren i supplementsboligen med 1 års varsel. 

0 



Til gengæld får Galgebakken mulighed for at råde over 1, 2, 3, 4 og 5-rumsboliger, og derved er 
der mulighed for, at f.eks. enlige kan blive boende på Galgebakken, hvis behovet ændrer sig til et 
ønske om en mindre bolig, såfremt modelen for permanent ændring til 1- og 2 rumsbolig besluttes. 

Kan BO-VÆRE være administrator for privat fremleje? 
Administrationen har undersøgt, om det er muligt, at administrationen kan administrere den private 
fremleje, hvis hovedlejeren ønsker dette. Jf. bekendtgørelse om sideaktiviteter, har vi desværre 
ikke hjemmel til dette. 

Hvad gør vi, hvis nuværende hovedlejer ønsker at overtage supplementsboligen? 
Dette kan først ske i forbindelse med, at nuværende lejer i supplementsboligen opsiger boligen. 

Hvad gør vi, hvis nuværende hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen? 
Supplementsboligen omdannes permanent til en bolig og udlejes efter den model, der er valgt. 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler 
3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-rumsboliger) 
4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning 
5) Ungdomsbolig 

Vi risikerer, at der bor flere end 1 person i supplementsboligen 
Når administrationen tilbyder en 1-rumsbolig, kan vi godt beslutte, at boligen kun skal tilbydes til en 
husstand bestående af en person. Men hvis husstanden efterfølgende vokser (samlever/ børn), 
har lejer ret til at blive boende, indtil lejeren selv vælger at opsige boligen. 

Supplementslejerens rettigheder 
De nuværende lejere i supplementsboligerne har fået boligen på særlige vilkår. De har derfor ikke 
haft fortrinsret til de øvrige boliger i V A. 

Ved ændring af udlejningsreglerne vil kommende beboere i 1- og 2 rumsboliger på Galgebakken 
have samme rettigheder til at søge bolig andre steder i VA, som de øvrige beboere, efter en 
karensperiode på 2 år. 

Lovgrundlag vedr. venteliste: 

Lejerne har rettigheder fra lejeaftalens ikrafttræden, jf. bekendtgørelse om udlejning af 
almene boliger§ 3, stk. 7. 
Lejerne har ret til fortrinsret oprykning på den interne venteliste, jf. § 7 
Fortrinsretten kan begrænses ved en karensperiode på maksimalt 2 år, jf. § 8, nr. 3. 

16. marts 2015 
Tina Jepsen / Anne Kløvgaard Galthen 
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Notat vedrørende fleksibel udlejning og fleksible udlejningskriterier 

Fleksible udlejningskriterier 

27. marts2015 

Det er muligt at bruge fleksible udlejningskriterier til at udleje efter nogle andre kriterier end 
ventelisten. Der kan vælges fleksible udlejningskriterier for hele afdelingen eller en bestemt type 
bolig, hvor der er særlige behov at tage hensyn til eller der ønskes en anden beboersammen
sætning end det, der kan opnås via de normale ventelister. 

Ved fleksible udlejningskriterier, udlejes der ikke efter den normale venteliste men efter nogle 
aftalte kriterier (lidt ligesom der har været gjort i forbindelse med udlejning af supplementsboliger). 
Dette betyder, at visse persongrupper vil have fortrinsret frem for andre på den almindelige 
venteliste. 

Selvom en person har fået tildelt en bolig efter de fleksible udlejningskriterier, er det stadig muligt 
for lejeren at søge videre på den interne venteliste efter en karensperiode på 2 år. 

Forslag til kriterier- dog skal det efter beboermødet godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Overordnede kriterier 
1. Hovedlejer tilbydes supplementsboligen ved opsigelse. Såfremt hovedlejer ikke ønsker 
supplementsboligen, vil de vedtagne kriterier træde i kraft, der f.eks. kan være: 

2. Lejeren skal ved indflytning være over 18 år og under 35 år og være uddannelsessøgende I 
under uddannelse. 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående kriterier: 

Kriterier 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2" VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Det er også muligt at beslutte, at der ikke må bo børn i lejemålet, dog stadig med forbehold for 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Disse kriterier kan besluttes både for A 1, A2 og for D-huse (barakkerne). Afdelingen har også 
mulighed for at beslutte, at A 1 og A2 udlejes efter en slags kriterier og at D-husene udlejes som 
ungdomsboliger efter nogle andre kriterier. 

Lovgivning vedrørende kriterier: 
• Almenboliglovens § 60: For almene familieboliger, der ikke er omfattet af§ 59, stk. 1 eller 2, 

eller§ 63, kan kommunalbestyre/sen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de 
ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved 
aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af 
kommunalbestyrelsen. 

• Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er 
kommunalbestyre/sen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden 
udløbet af 4-års-perioden. 
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• Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om indgåelse 
af aftaler efter stk. 1, 1. pkt., træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter anmodning 
fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier. Afgørelsen træffes efter 
høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra Landsbyggefonden. 

= Vi kan derlor formentlig aftale de kriterier som afdelingen ønsker, så længe kommunen 
efterfølgende godkender aftalen. Der er i hvert fald ingen lovmæssige bindinger i forhold 
til hvilke kriterier, der kan aftales, så det vil afhænge af de lokale forhold. Fx 
efterspørgsel på ungdomsboliger. 

Overordnede problemstillinger og lovgivning: 
• Kan barakkerne få status som ungdomsboliger? Ja, almenboliglovens § 4, stk. 8. 

• Er det kommunalbestyrelsen, der tager stilling til omstatuering/markering? Ja. 

• Vil du koste noget at omstatuere I mærke barakkerne fra familieboliger til ungdomsboliger, og i 
så fald hvor meget? Det må kommunalbestyrelsen beregne. 

• Kan kommunen overtage 100 % anvisningsret, hvis det aftales Ja, jf. almenboliglovens § 59, 
stk. 3, jf. stk. 2. samt for familieboliger, jf. almenboliglovens § 59, stk. 2. 

• Hvilke fleksible udlejningskriterier kan der aftales for barakkerne / ungdomsboligerne?: 
o Som familieboliger(tidl. supplementsrum): Almenboliglovens § 60: For almene 

familieboliger, der ikke er omfattet af§ 59, stk. 1 eller 2, eller§ 63, kan kommunal
bestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en 
boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem 
kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. 

o Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. 
Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision 
inden udløbet af 4-års-perioden. 

o Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om 
indgåelse af aftaler efter stk. 1, 1. pkt., træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier. 
Afgørelsen træffes efter høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra 
Landsbyggefonden. 

o = Vi kan derfor formentlig aftale det, vi ønsker, så længe kommunen går med til det. 
Der er i hvert fald ingen lovmæssige bindinger i forhold til hvilke kriterier der kan 
aftales, så det vil afhænge kun af de lokale forhold. Fx efterspørgsel på 
ungdomsboliger. 

o Lovgivning: Almenboliglovens§ 59, stk. 3: Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende 
anvendelse på almene ungdomsboliger, dog således at kommunalbestyrelsen anvender de 
pågældende ungdomsboliger til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. 
= dvs. at såfremt vi giver kommunen 100 % anvisning på barakkerne, og de får status som 
ungdomsboliger, så skal kommunen først og fremmest anvise dem til løsning af 
ungeboligsociale problemer og dernæst kommer vores kriterier. 
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(Fra det omdelte materiale side 4) 

Forslag fra Hanna Vinzent 
Forslaget med begrundelse er optrykt i Galgebakkeposten nr. 394 

Forslaget: 
De BO-VEST fremlejede A1- og A2 boliger overgår (i takt med fremlejernes 
opsigelser) til hovedlejemålet. Fremover kan A1-, A2- og B1 boliger kun udlejes af 
hovedlejer. 

(Fra det omdelte materiale side 4) 

Forslag fra Lysette Hansen og Regitze Wetterstein 
Forslaget med begrundelse er optrykt i Galgebakkeposten nr. 394 

Forslaget: 
Nuværende beboere på BO-VEST lejekontrakter i A1, A2 og D-husene, skal have 
oprykningsret som intern beboer, med en karensperiode på 2 år- beregnet fra 
indflytningsdato. 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

1. Dagsordens forslag - Oprykningsret 

- Nuværende beboere på Bo-Vest lejekontrakter i Al, A2 og 
D-husene, skal have oprykningsret som intern beboer, med 
en karensperiode på 2 år - beregnet fra indflytningsdato. 

1A. 
Uanset udfaldet vedr. beslutning/afstemning om supplementsboligernes 
fremtidlige udlejningsregler/modeller, ønsker vi at slå en streg i sandet. 

2. Begrundelse 

• Ref. til. Almenlejelovens §85 og Lejelovens §83, stk. 1 

• Bo-Vest skriver selv at lovgrundlaget i dag er entydig hvorfor der ikke er 
nogen tvivl om at et værelse med trinette og afløb er et 
beboelseslejemål . 
- Så hvorfor overhovedet et emne som skal stemmes om? 

• Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men 
boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod 
kravene for en bolig, jf. lov om leje af almen boliger. 

• Man snakker så utrolig meget om det sammenhold og fællesskab som 
Galgebakken står og er kendt for - Hvorfor og hvad gør så at vi i Al, A2 
og D-husene ikke skal have oprykningsret, som resten af beboerne har 
og hvad får man ud af ikke af give os det? Hvor er det lige det 
sammenhold og fællesskabet er blevet af når og hvis man på den måde 
vælger at stemme nogle enkelte specifikke boligtyper og dermed nogle 
specifikke beboer ude? 

• Vi bo i et beboelseslejemål, vi er i Bo-Vest, vi har lejekontrakt, vi er en 
del af Galgebakken, vi betaler også husleje hver måned, vi har mange af 
os også boet her i mange år, vi har stræder (i har haver), vi har et eller 
to rum (i har et par stykker mere), vi afgiver også en bolig nå vi flytter. 
- Hvorfor skal vi ikke have oprykningsret? Forskellen er nogle flere rum 
og en have. 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

• Set i lyset af at Morbærhaven ligger mindre end fem minutter væk 
herfra, med billigere ungdoms/uddannelsesboliger, er det svært at se 
hvordan D-husene skulle blive attraktive som ungdomsboliger. 
- Har man overvejet hvilke konsekvenser og gener det vil give for resten 
af bebyggelsens naboer (læs. larm, narko/hash problemer, svinesti af 
stræder og omkringliggende boligområder, kriminalitet i form af indbrud 
og tyveri og til sidst og, men ikke mindst , den utryghed som vil følge 
med alt det andet. 

• Vi har i flere år kæmpet for at få ændret supplementsboligernes koncept 
vedr. dette, da vi mener det er forældet og en uretfærdig model for 
udlejning, fordi den i bund og grund er på grænsen til at kunne kaldes 
diskriminerende og deler beboerne op. 
- I virkeligheden kan beboerne på dette møde beslutte slet ikke, at ville 
rette sig efter lov om almenlejeloven, dvs. stemmer samtid forslaget 
ned, bliver der jo tale om at "man" her i Galgebakken vil holde fast i at 
der er de "rigtige beboer" (de som bor i lejlighederne) og "beboer på 
gæstevisit" (de der bor i supplementsboligerne) 

Ændringsforslagsbeboerne: 

Lysette Hansen 
Øster 6-lA 

& 

Regitze Camilla Wetterstein 
Skrænt 2-16A 



Ændringsforslag til AFSTEMNINGSTEMA 1 A 

1. En A3- og A4-lejer tilbydes supplements boligen, hver gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. . 

2. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver den genudlejet afBo
Vest 

3. Hvis hovedlejer ønsker at overtage supplementsboligen, ændres boligen til et AS-lejemål, og 
fremleje kan derefter ikke mere varetages af Bo-Vest. Hovedlejer ligestilles således 
fremover med de øvrige AS-lejemål. 

4. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 



Dagsordenpunkt 7 
:Yt,,'V1.t L P6 / 

Afstemniftg~tema 1 C 
BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning 
af nye supplementsrum Al og A2 

~ nerer pt. -------

- Al: 34 boliger 
- A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet der 
skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 

• Ekstraprisen for ombygning til en Al eller A2 vil beløbe sig 
til: ca. 40.000,- kr. 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Revideret dagsorden og afstemningstemaer til: 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-lejemål 

Torsdag den 28. maj 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 28.4 2015 
(trykt i GB-Posten nr. 394) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
-Al og A2 boliger 
- D-boliger ,_ 
(Se tillige referat fra 1. beboermøde 28.4 i Galgebakkeposten og på Galgebakkens hjemmeside) 

7) Beslutning om fremtidig model for udlejning 
(forslag til afstemningstemaer) 

- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som beboelseslejemål efter fleksible regler- med oprykningsret 
- Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 
(forslag til afstemningstemaer) 

9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Materialet er husstandsomdelt torsdag den 21. maj 2015) 

Dagsorden, afstemningstemaer og B-V notater til beboermøde 28. maj 2015 Side 1 af 8 



Afstemningstema 1C 
1

SJ·\J ,, 
,f 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning afsupplementsrum A1 
og A2 på::d;e:blafirgæloeioi=wtkår. O~n ikke blw~et 
yqerligereJejekontraktet:-på-A1~ejemål: Q~~nde ant~I ~e!tt 
A 1: 34 boliger - ! <? 1- \ 

A2: 28 boliger · 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 

Dagsorden, afstemningstemaer og B-V notater til beboermøde 28. maj 2015 Side 3 af 8 



Til Galgebakkens afdelingsbestyrelsesmøde 

Ændring af udleiningsregler for supplementsboliger 

- Afdelingsbestyrelsen drøfter valg af fremtidig model for udlejning af supplementsboliger i 

Galgebakken 

- At valg af fremtidig model efterfølgende sendes til beslutning på et afdelingsmøde. 

Beskrivelse: 

På VA's organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2015, besluttede organisations
bestyrelsen, at tage til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken 
lovliggøres, samt at de nuværende supplementslejere, har mulighed for opskrivning på den 
interne venteliste, efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. 

Derudover blev det besluttet, at fremtidig model for udlejning af supplementsboliger på 
Galgebakken sendes til hørring i afdelingsbestyrelsen og besluttes på et afdelingsmøde. 

Supplementsboligerne i Galgebakken udlejes på to forskellige måder - BO-VEST udlejer 
eller privat fremleje. 

BO-VEST udlejer: 
I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har 
administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne 
anvises på. 

I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan 
opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. 
Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 
år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA 
afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder 
ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene 
boliger. 

Privat fremleje: 
BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende 
kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje 
trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af 
almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. 
Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven § 69, dog må lejer ikke installere 

trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. § 28, jf. §§ 29 og 

30. 

Denne konstruktion bruges også på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den 

nuværende form. 

Modeller for fremtidig udlejning: 
Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på 
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Der henvises til Almenlejeloven § 85 og Lejeloven § 83, stk. 1 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id = 131954 - Almenlejeloven 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132875 - Lejeloven 

Bilag: 
- Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i 

Galgebakken og Hyldespjældet. 

Notat - Udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i VA 

Opskrivning på venteliste 
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udleje supplementsboliger på særlige vilkår i Galgebakken. 
Derfor er nuværende regelsæt i strid med både almenlejeloven og lejeloven. 
Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor hovedlejer slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 
Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 
Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 
Det giver nogen udfordringer at ændre reglerne til gældende lovgivning, men omvendt vil vi stå 
dårligt, hvis der bliver klaget over det eller indbragt en sag for beboerklagenævnet eller boligretten. 
Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 
Bagrunden for, at BO-VEST ikke længere kan udleje supplementsrummene skyldes blandt andet 
en forskel på opsigelsesadgang for henholdsvis enkeltværelser og beboelseslejemål. 
Enkeltværelse: Værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb, fx fælles køkken. 
Beboelseslejemål: Værelse til beboelse inkl. eget trinette/køkken + afløb. · 
Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang samt ventelistereglerne, idet at lejer af et 
værelse ikke har ret til at benytte den interne venteliste. 
Hvor mange boliger drejer det sig om: 
Galgebakken: 
Boligtype A 1 34 boliger 
Boligtype A2 28 boliger 
Boligtype D (barak) 66 boliger 
Derudover lejer 105 boliglejere en trinette af afdelingen, hvoraf størstedelen formodes at blive 
brugt til privat fremleje. 

Fleksible boliger: 
Boligerne på Galgebakken har været fleksible i forhold til, at den enkelte lejer har kunnet omdanne 
sin 5 rums til en 4 rums og omvendt. Dette har gjort boligerne fleksible for den enkelte familie, idet 
boligen har kunnet tilpasses den enkelte familie, f.eks. når familien fik børn eller når børnene 
flyttede hjemmefra. 
Ved ændring af reglerne mister beboerne i hovedlejemålet denne fleksibilitet, idet hovedlejer ikke 
fremadrettet vil kunne opsige beboeren i supplementsboligen med 1 års varsel. 
Til gengæld får Galgebakken mulighed for at råde over 1, 2, 3, 4 og 5-rumsboliger, og derved er 
der mulighed for, at f.eks. enlige kan blive boende på Galgebakken, hvis behovet ændrer sig til et 
ønske om en mindre bolig, såfremt modelen for permanent ændring til 1- og 2 rumsbolig besluttes. 
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Afstemningstema 1C / ;iq-& 
BO-VEST skal m_ed omgående virkning stoppe for udlejning a~upplementsrum A1 
og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke 6Iive oprettet 
yderligere lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A 1 : 34 boliger 
A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A 1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 
De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. maj 2015 17:18 
Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk); Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba 
Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo 
Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Galgebakkens Beboerkontor 
(galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk (henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe 
Olsen Oens.ellesoe@comxnet.dk); Jytte Jørgensen 0ytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson 
(lh@wilson-gruppen.dk); Leif Neergaard (leif.neergaard@gmail.com); Niels Keller 
(keller.niels@gmail.com); Niels Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard 
(sts@ucc.dk) 
VS: Ændringsforslag til mødet den 28.maj 2015 
5-2015.docx; _Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nf. og vedhæftet et ændringsforslag til det kommende beboermøde. Om oprykningsret også til D-husbeboere fra 
Lysette og Regitze. 

Mvh fra Sten 

PS: Jeg har svaret Lysette, at jeg har modtaget deres forslag, og at jeg sender det videre. 

Fra: Lysette Kofoed [mailto:lysette006@gmail.com] 
Sendt: 12. maj 2015 13:51 
Til: galgebakken@mail.dk; Biba Schwoon 
Emne: Ændringsforslag til mødet den 28.maj 2015 

Hej GAB 
Vi har d.d smidt et ændringsforslag ind i GAB postkasse, men vi sender det lige til jer her også, så vi er 100 
% sikker på I modtager det. 
MVH 
;:,ysette Hansen 
og Regitze Camilla Wetterstein 

12-05-2015 17:1817:18 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

1. Dagsordens forslag - Oprykningsret 

- Nuværende beboere på Bo-Vest lejekontrakter i Al, A2 og 
D-husene, skal have oprykningsret som intern beboer, med 
en karensperiode på 2 år - beregnet fra indflytningsdato. 

lA. 
Uanset udfaldet vedr. beslutning/afstemning om supplementsboligernes 
fremtidlige udlejningsregler/modeller, ønsker vi at slå en streg i sandet. 

2. Begrundelse 

• Ref. til. Almenlejelovens §85 og Lejelovens §83, stk. 1 

• Bo-Vest skriver selv at lovgrundlaget i dag er entydig hvorfor der ikke er 
nogen tvivl om at et værelse med trinette og afløb er et 
beboelseslejemål . 
- så hvorfor overhovedet et emne som skal stemmes om? 

• Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men 
boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod 
kravene for en bolig, jf. lov om leje af almen boliger. 

• Man snakker så utrolig meget om det sammenhold og fællesskab som 
Galgebakken står og er kendt for - Hvorfor og hvad gør så at vi i Al, A2 
og D-husene ikke skal have oprykningsret, som resten af beboerne har 
og hvad får man ud af ikke af give os det? Hvor er det lige det 
sammenhold og fællesskabet er blevet af når og hvis man på den måde 
vælger at stemme nogle enkelte specifikke boligtyper og dermed nogle 
specifikke beboer ude? 

• Vi bo i et beboelseslejemål, vi er i Bo-Vest, vi har lejekontrakt, vi er en 
del af Galgebakken, vi betaler også husleje hver måned, vi har mange af 
os også boet her i mange år, vi har stræder (i har haver), vi har et eller 
to rum (i har et par stykker mere), vi afgiver også en bolig nå vi flytter. 
- Hvorfor skal vi ikke have oprykningsret? Forskellen er nogle flere rum 
og en have. 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

• Set i lyset af at Morbærhaven ligger mindre end fem minutter væk 
herfra, med billigere ungdoms/uddannelsesboliger, er det svært at se 
hvordan D-husene skulle blive attraktive som ungdomsboliger. 
- Har man overvejet hvilke konsekvenser og gener det vil give for resten 
af bebyggelsens naboer (læs. larm, narko/hash problemer, svinesti af 
stræder og omkringliggende boligområder, kriminalitet i form af indbrud 
og tyveri og til sidst og, men ikke mindst , den utryghed som vil følge 
med alt det andet. 

• Vi har i flere år kæmpet for at få ændret supplementsboligernes koncept 
vedr. dette, da vi mener det er forældet og en uretfærdig model for 
udlejning, fordi den i bund og grund er på grænsen til at kunne kaldes 
diskriminerende og deler beboerne op. 
- I virkeligheden kan beboerne på dette møde beslutte slet ikke, at ville 
rette sig efter lov om almenlejeloven, dvs. stemmer samtid forslaget 
ned, bliver der jo tale om at "man" her i Galgebakken vil holde fast i at 
der er de "rigtige beboer" ( de som bor i lejlighederne) og "beboer på 
gæstevisit" (de der bor i supplementsboligerne) 

Ændringsforslagsbeboerne: 

Lysette Hansen 
Øster 6-lA 

& 

Regitze Camilla Wetterstein 
Skrænt 2-16A 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej GAB og Bo-Vest 

Lysette Kofoed <1ysette006@gmail.com> 
18. maj 2015 21:00 
jens.ellesÅ,e@comxnet.dk, Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk>, 
Biba Schwoon < bibaschwoon@comxnet.dk>, "bo-vest@bo-vest.dk" < bo-vest@bo
vest.dk> 
Oprykningsret som selvstÅindigt punkt pÅ~ dagsordenen 
5-2015.docx; _Certification_.htm 

Regitze og jeg har tænkt meget over det og sovet på det. 
Vi er blevet enige om at vi gerne vil have vores forslag som et punkt for sig selv alligevel. 
Og som 1. punkt på dagsordenen, med afstemning straks efter (inden "krigen" bryder ud). 
Vi vil gerne have det er et selvstændigt punkt og med en selvstændig afstemning, da vi ellers frygter det 
bliver blandet sammen med de andre emner. 
Og vi mener det er to forskellige problemstillinger. 
Mavefornemmelsen siger os at folk på BM godt kan finde på at stemme nej og hvis vores forslag så er 
indblandet i det - bliver det jo også stemt ned. 
Bortset fra det, mener vi stadig at det slet ikke burde være noget vi skal stemme om altså oprykningsretten, 
da det iflg. BO-Vest jo er ulovligt at kalde det supplement lejelighed når der er afløb, og det er det i Al, A2 
og D-huse. 
Vi vil derfor gerne høre Bo-vestes forklaring på hvorfor der skal stemmes om det. ? 

MVH Regitze og Lysette 

19-05-2015 13:5213:52 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

1. Dagsordens forslag - Oprykningsret 

- Nuværende beboere på Bo-Vest lejekontrakter i Al, A2 og 
D-husene, skal have oprykningsret som intern beboer, med 
en karensperiode på 2 år - beregnet fra indflytningsdato. 

lA. 
Uanset udfaldet vedr. beslutning/afstemning om supplementsboligernes 
fremtidlige udlejningsregler/modeller, ønsker vi at slå en streg i sandet. 

2. Begrundelse 

• Ref. til. Almenlejelovens §85 og Lejelovens §83, stk. 1 

• Bo-Vest skriver selv at lovgrundlaget i dag er entydig hvorfor der ikke er 
nogen tvivl om at et værelse med trinette og afløb er et 
beboelseslejemål . 
- Så hvorfor overhovedet et emne som skal stemmes om? 

• Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men 
boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod 
kravene for en bolig, jf. lov om leje af almen boliger. 

• Man snakker så utrolig meget om det sammenhold og fællesskab som 
Galgebakken står og er kendt for - Hvorfor og hvad gør så at vi i Al, A2 
og D-husene ikke skal have oprykningsret, som resten af beboerne har 
og hvad får man ud af ikke af give os det? Hvor er det lige det 
sammenhold og fællesskabet er blevet af når og hvis man på den måde 
vælger at stemme nogle enkelte specifikke boligtyper og dermed nogle 
specifikke beboer ude? 

• Vi bo i et beboelseslejemål, vi er i Bo-Vest, vi har lejekontrakt, vi er en 
del af Galgebakken, vi betaler også husleje hver måned, vi har mange af 
os også boet her i mange år, vi har stræder (i har haver), vi har et eller 
to rum (i har et par stykker mere), vi afgiver også en bolig nå vi flytter. 
- Hvorfor skal vi ikke have oprykningsret? Forskellen er nogle flere rum 
og en have. 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

• Set i lyset af at Morbærhaven ligger mindre end fem minutter væk 
herfra, med billigere ungdoms/uddannelsesboliger, er det svært at se 
hvordan D-husene skulle blive attraktive som ungdomsboliger. 
- Har man overvejet hvilke konsekvenser og gener det vil give for resten 
af bebyggelsens naboer (læs. larm, narko/hash problemer, svinesti af 
stræder og omkringliggende boligområder, kriminalitet i form af indbrud 
og tyveri og til sidst og, men ikke mindst , den utryghed som vil følge 
med alt det andet. 

• Vi har i flere år kæmpet for at få ændret supplementsboligernes koncept 
vedr. dette, da vi mener det er forældet og en uretfærdig model for 
udlejning, fordi den i bund og grund er på grænsen til at kunne kaldes 
diskriminerende og deler beboerne op. 
- I virkeligheden kan beboerne på dette møde beslutte slet ikke, at ville 
rette sig efter lov om almenlejeloven, dvs. stemmer samtid forslaget 
ned, bliver der jo tale om at "man" her i Galgebakken vil holde fast i at 
der er de "rigtige beboer" (de som bor i lejlighederne) og "beboer på 
gæstevisit" (de der bor i supplementsboligerne) 

Ændringsforslagsbeboerne: 

Lysette Hansen 
Øster 6-lA 

& 

Regitze Camilla Wetterstein 
Skrænt 2-16A 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
19. maj 2015 11:59 
Jens Ellesøe Olsen 
Niels Keller; Jens Ellesøe Olsen; Galgebakkens Beboerkontor 
Re: afstemningstemaer 

Ok fra mig - her kl. et minut i 12. 
Biba 

Sendt fra min iPad 

Den 19/05/2015 kl. 07.20 skrev Jens Ellesøe Olsen <iens.ellesoe@comxnet.dk>: 

Hej Biba og Niels 

Efter Lysette og Regitzes 'kovending' har jeg tilføjet deres forslag og GABs anbefaling i 
Afstemningstema-dokumentet. 

Vil I venligst skrive eller ringe til mig om dette er ok (GABs anbefaling) inden 12 - Sten skal have 
besked så tidligt som muligt ellers kan han ikke nå at klargøre materialet 

Hilsen 
Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
mobil 20757030 
e-mail iens.ellesoe@comxnet.dk 

<Afstemningstemaer til BM om supplementsrum-udlejning.docx> 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - vvww.avg.com 
Version: 2015.0.5941 / Virusdatabase: 4342/9816 - Udgivelsesdato: 19-05-2015 

19-05-2015 13:4513:45 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Biba og Niels 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
19. maj 2015 07:20 
'Biba Schwoon, VA best, VA 59'; 'Niels Keller'; 'Jens Ellesøe Olsen' 
'Galgebakkens Beboerkontor' 
afstemningstemaer 
Afstemningstemaer til BM om supplementsrum-udlejning.docx; _Certification_.htm 

Efter Lysette og Regitzes 'kovending' har jeg tilføjet deres forslag og GABs anbefaling i Afstemningstern.a-

dokumentet. - -P 
Vil I venligst skrive eller ringe til mig om dette er ok (GABs anbefaling) inden 12 - Sten skal have besked så tidligt 
som muligt ellers kan han ikke nå at klargøre materialet 

Hilsen 
Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
mobil 20757030 
e-mail iens.ellesoe@comxnet.dk 

19-05-2015 13:4613:46 
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Afstemningstemaer til Beboermødet 28. maj 2015 

Nedenstående forslag indstilles af GAB til vedtagelse på beboermødet 

Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger A1 og A2 

BO-VEST lejekontrakter for A1 og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1: 

A1 og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 

De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til beboelseslejemål. 
• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år 

- regnet fra indflytningsdato) 
• • Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen hver gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver den 
genudlejet som A 1 henholdsvis A2 beboelseslejemål. 
2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 

Afstemningstema 1 B 

D-boliger 

Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2: 

1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende 
eller under uddannelse. 
Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år 
- regnet fra indflytningsdato) 
hejemålet opsiges ved lejers 30. år, men ka 
ood-a-A-Refse-c 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste 
efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 



2. VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Afstemningstema 1 C 
BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 
og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet 
yderligere lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A 1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 



Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 

Forslag fra Hanna Vinzent 
Forslaget med begrundelse er optrykt i Galgebakkeposten nr. 394 

Forslaget: 
De BO-VEST fremlejede A1- og A2 boliger overgår (i takt med fremlejernes 
opsigelser) til hovedlejemålet. Fremover kan A1-, A2- og B1 boliger kun udlejes af 
hovedlejer. 

GAB's indstilling til Hanna Vinzent's forslag: 
Vi kan ikke anbefale beboermødet at stemme for forslaget, idet en lejer ikke kan 
påtvinges at indgå lejekontrakt mod sin vilje. 



Forslag fra Lysette Hansen og Regitze Wetterstein 
Forslaget med begrundelse er optrykt i Galgebakkeposten nr. 394 

Forslaget: 
Nuværende beboere på BO-VEST lejekontrakter i A1, A2 og D-husene, skal have 
oprykningsret som intern beboer, med en karensperiode på 2 år - beregnet fra 
indflytningsdato. 

GAB's indstilling til Lysette og Regitzes forslag: 
GAB anbefaler at forslaget afvises. Oprykningsret for A 1, A2 og D er indeholdt i 
afstemningstema 1 og 1 B. Vi kan intet beslutte om oprykningsret, uden at vi først 
har besluttet, hvilken udlejningsmodel der i fremtiden skal være gældende. 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 

Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Niels og Sten 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
19. maj 2015 06:58 
'Niels Keller'; 'Galgebakkens Beboerkontor' 
FW: Ny besked fra Lysette Kofoed! 

Læs nedenfor - Lysette vil alligevel have sit forslag til afstemning ... 

Jens 

From: Biba Schwoon [mailto:biba@comxnet.dk] 
Sent: 19. maj 2015 06:06 
To: 'Jens Ellesøe Olsen_VA59' 
Subject: VS: Ny besked fra Lysette Kofoed! 

Hej Jens. 
Ved ikke, om du har fået nedenstående - og kan nå at behandle det her til morgen. 
Jeg skal gå indenså længe til børnebørnene og er først hjemme igen ca. 11. 
Hilsen 
Biba 

Fra: Facebook [ ma ilto: notification + zj4o6fy6o6o9@facebookma il .com] 
Sendt: 18. maj 2015 21:35 
Til: Biba Schwoon 
Emne: Ny besked fra Lysette Kofoed! 

Lysette Kofoed 18. 21:05 

Hej Biba. Jeg har lige nu sendt følgende til GAB og dig og Jens 
og Bo-vest, men den siger at min levering fejlede, så derfor 
sender jeg den lige her også for at være 100 % på den 
kommer frem. 

Hej GAB og Bo-Vest 

Regitze og jeg har tænkt meget over det og sovet på det. 

Vi er blevet enige om at vi gerne vil have vores forslag som et 
punkt for sig selv alligevel. 

Og som 1. punkt på dagsordenen, med afstemning straks efter 
(inden "krigen" bryder ud). 

Vi vil gerne have det er et selvstændigt punkt og med en 
selvstændig afstemning, da vi ellers frygter det bliver blandet 
sammen med de andre emner. 

Og vi mener det er to forskellige problemstillinger. 

Mavefornemmelsen siger os at folk på BM godt kan finde på at 

19-05-2015 13:4613:46 



Sendt fra Facebook. 

stemme nej og hvis vores forslag så er indblandet i det - bliver 
det jo også stemt ned. 

Bortset fra det, mener vi stadig at det slet ikke burde være 
noget vi skal stemme om altså oprykningsretten, da det iflg. 
BO-Vest jo er ulovligt at kalde det supplement lejelighed når 
der er afløb, og det er det i Al, A2 og D-huse. 

Vi vil derfor gerne høre Bo-vestes forklaring på hvorfor der 
skal stemmes om det. ? 

MVH Regitze og Lysette 

Denne besked blev sendt til biba@comxnet.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage disse e

mails fra Facebook fremover, skal du afmelde dem. 

Facebook, Ine., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2012.0.2250 /Virusdatabase: 4311/9305 - Udgivelsesdato: 18-05-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - wvvw.avg.com 
Version: 2015.0.5941 / Virusdatabase: 4342/9816 - Udgivelsesdato: 19-05-2015 

19-05-2015 13:4613:46 
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Mit forslag vedr. supplementrums problematikken. 

0) Alle der nu bor på Bo-vest kontrakt i Al og A2 får oprykningsret og kommer på internlisten. 

1) Al og A2 på private kontrakter bliver spurgt om de vil flyttes over til en Bo-vest kontrakt;, iw,) h O v;-cl ½" g cu,k.Ji,1 &-..:;i.s lt.Q...-{ · 

Incitamentet skal være at de så får oprykningsret og kommer på internlisten. 

2) Hovedlejer i A3-A4 og AS skal spørges om de vil overtage Al el. A2 ved kontrakt skifte eller fraflytning af 

fremlejer. 

3) Hovedlejer skal spørges om de vil overtage noget HVER gang en Al el. A2 flytter, også selvom det er på 

Bo-vest kontrakt, på den måde bliver de ikke stavnsbundet. Dette kan koste mere, men er et ufravigeligt 

krav da det ellers vil have for store konsekvenser for Galgebakken som bebyggelse. 

4) Haverne i Al og A2 hvis det er Bo-vest kontrakter tilhører Al og A2 beboeren. Køkken stald døren og det 

andet lange køkken vindue laves om til et stort vandret vindue (se tegning). 

jA2 kan sidde og kigge ind på hovedlejer !Hovedlejer kan gå uforstyret rundt i sit køkken 

Som det ernu 

nyt vindue 

Stalddør 

,, 
5) At dem der på nuværende tidspunkt bor i et D hus for oprykningsret og kommer på internlisten. 

Dem der flytter ind efterfølgende - flytter ind på ungdomsbolig vilkår. Under 30 og under uddannelse. 

Mange af disse ting bliver vi nødt til at stemme om, dog ikke det med at give Al og A2 oprykningsret og 

sætte dem på internlisten, derfor forslår jeg at dette bare besluttes fra Bo-vestes siden med det samme. 

MVH Lysette Hansen A2 beboer i Øster 6 

Jo/f-1;; 



/~ndringsforslag til beboermødet 
-~O[ . 28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

1. Dagsordens forslag - Oprykningsret 

- Nuværende beboere på Bo-Vest lejekontrakter i Al, A2 og 
D-husene, skal have oprykningsret som intern beboer, med 
en karensperiode på 2 år - beregnet fra indflytningsdato. 

lA. 
Uanset udfaldet vedr. beslutning/afstemning om supplementsboligernes 
fremtidlige udlejningsregler/modeller, ønsker vi at slå en streg i sandet. 

2. Begrundelse 

• Ref. til. Almenlejelovens §85 og Lejelovens §83, stk. 1 

• Bo-Vest skriver selv at lovgrundlaget i dag er entydig hvorfor der ikke er 
nogen tvivl om at et værelse med trinette og afløb er et 
beboelseslejemål . 
- Så hvorfor overhovedet et emne som skal stemmes om? 

• Supplementsboligerne e·r udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men 
boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod 
kravene for en bolig, jf. lov om leje af almen boliger. 

• Man snakker så utrolig meget om det sammenhold og fællesskab som 
Galgebakken står og er kendt for - Hvorfor og hvad gør så at vi i Al, A2 
og D-husene ikke skal have oprykningsret, som resten af beboerne har 
og hvad får man ud af ikke af give os det? Hvor er det lige det 
sammenhold og fællesskabet er blevet af når og hvis man på den måde 
vælger at stemme nogle enkelte specifikke boligtyper og dermed nogle 
specifikke beboer ude? 

• Vi bo i et beboelseslejemål, vi er i Bo-Vest, vi har lejekontrakt, vi er en 
del af Galgebakken, vi betaler også husleje hver måned, vi har mange af 
os også boet her i mange år, vi har stræder (i har haver), vi har et eller 
to rum (i har et par stykker mere), vi afgiver også en bolig nå vi flytter. 
- Hvorfor skal vi ikke have oprykningsret? Forskellen er nogle flere rum 
og en have. 



Ændringsforslag til beboermødet 
28/5-2015 

dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

• Set i lyset af at Morbærhaven ligger mindre end fem minutter væk 
herfra, med billigere ungdoms/uddannelsesboliger, er det svært at se 
hvordan D-husene skulle blive attraktive som ungdomsboliger. 
- Har man overvejet hvilke konsekvenser og gener det vil give for resten 
af bebyggelsens naboer (læs. larm, narko/hash problemer, svinesti af 
stræder og omkringliggende boligområder, kriminalitet i form af indbrud 
og tyveri og til sidst og, men ikke mindst , den utryghed som vil følge 
med alt det andet. 

• Vi har i flere år kæmpet for at få ændret supplementsboligernes koncept 
vedr. dette, da vi mener det er forældet og en uretfærdig model for 
udlejning, fordi den i bund og grund er på grænsen til at kunne kaldes 
diskriminerende og deler beboerne op. 
- I virkeligheden kan beboerne på dette møde beslutte slet ikke, at ville 
rette sig efter lov om almenlejeloven, dvs. stemmer samtid forslaget 
ned, bliver der jo tale om at "man" her i Galgebakken vil holde fast i at 
der er de "rigtige beboer" (de som bor i lejlighederne) og "beboer på 
gæstevisit" (de der bor i supplementsboligerne) 

Ændringsforslagsbeboerne: 

Lysette Hansen 
Øster 6-1A 

& 

Regitze Camilla Wetterstein 
Skrænt 2-16A 



. ~Qebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Erik Holstein <erik@altinget.dk> 

28. n:i~2Q1511:~~~~-
'-rrens Ellesøe Olsen'; 'Galgebakkens Beboerkontor'; 'Vinie Hansen'; 'Annette 

Emne: 

Kære Jens 

Schrøder'; 'Biba Schwoon'; 'Birthe y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte 
Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Leif Neergaard'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen 
Søndergaard' 
RE: Forslag fra Erik Holstein til beboermødet 

Jeg har ikke mulighed for at for at deltage i beboermødet, da jeg skal arbejde nonstop i valgkampen tre 
første dage. Jeg startede i DR og på norsk tv tidlig i morges og skal sidde hjemme og arbejde hele aftenen. 

Men ang. dit spørgsmål er svaret følgende: 
"Jeg agter ikke at trække noget som helst, selvom medlemmer af GAB endnu engang truer med at træde 
tilbage. Jeg tror faktisk, der kan ske større ulykker i verden end, at et par af de GAB-medlemmer, der har 
siddet der i 20 år, trækker sig. Desuden vil jeg lige se det først: På mig virker det lige så sandsynligt, at du 
og Biba trækleer jer, som at Kim Jong-un frivilligt træder tilbage." 

Og det er du velkommen til at citere mig for. 
Erik Holstein 
Journalist og politisk kommentator 
erik@altinget.dk 

Erik Holstein 
Journalist og politisk kommentator 
erik@altinget.dk 

Christiansborg 
1240 København I( 
T: 3337~:i861 
'V1: 2885B22S 

From: Jens Ellesøe Olsen [mailto:iens.ellesoe@com)(net.dk] 
Sent: 27. maj 2015 20:35 
To: 'Galgebakkens Beboerkontor'; 'Vinie Hansen'; 'Annette Schrøder'; 'Biba Schwoon'; 'Birthe y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Leif Neergaard'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen 
Søndergaard'; 'Erik Holstein' 
Subject: RE: Forslag fra Erik Holstein til beboermødet 

Hej Erik 

Jeg har læst dit forslag til beboermødet i morgen. 

Og jeg kan ikke gå ind for dit forslag og er absolut ikke enig i din argumentation. 

Har du tænkt på at give din repræsentant fuldmagt til at trække forslaget, såfremt modtagelsen på beboermødet 

bliver for 'broget'? 
Jeg tænker på at en del af GAB ,måske vil vælge at trække sig, hvis forslaget bliver vedtaget! 

28-05-2015 13:5013:50 



( 

Det vil betyde nyvalg til afdelingsbestyrelsen og at du selvfølgelig bliver foreslået som nyt medlem (og det kan du 
ikke unddrage dig) og bl.a skal være med til at gennemføre dit eget forslag. 

Hilsen 
Jens 

From: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:galgebakken@mail.dk] 
Sent: 27. maj 2015 18:18 
To: Vinie Hansen; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe y. Nielsen; Bo Ragnvald; Galgebakkens Beboerkontor; 
Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; Leif Neergaard; Niels Keller; Niels Wilken; Steen 
Søndergaard 
Subject: Forslag fra Erik Halstein til beboermødet 

Til GAB medlemmerne og Vinie: 

Vedhæftet et forslag (i form af en udtalelse) til beboermødet i morgen fra Erik Holstein, som jeg netop har 
modtaget. 
Erik kan ikke selv komme til beboermøde, men vil få andre til at fremsætte forslaget. 

Mvh fra Sten 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2012.0.2250 / Virusdatabase: 4311/93 76 - Udgivelsesdato: 27-05-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.5941 / Virusdatabase: 4354/9886 - Udgivelsesdato: 28-05-2015 

28-05-2015 13:5013:50 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Jens, Biba og Niels K. 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. maj 2015 17:55 
Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); 
Jens Ellesøe Olsen Oens.ellesoe@comxnet.dk) 
Indlæg vedr. sup.boliger. PDF klip fra GBP 394 
GP 394 Indlæg vedr. sup.boliger (uddrags. 8-14).pdf 

Jeg har netop kigget i PDF udgaven af GB Pesten nr. 394, som bliver omdelt i weekenden (modtaget fra Niels W. til 
hjemmesiden). 
I bladet er der tre indlæg/forslag vedr. sup.-boliger og det kommende beboermøde. 
Indlægget med forslag fra Lysette/Regitze er helt magen til det, som de for lidt siden har indleveret til GAB, og som 
jeg har sendt videre. 
Men de to andre indlæg fra Erik Halstein/Ingrid Bang og Hanne Vinzent har vist nok delvist nye formuleringer. 
Jeg vedhæfter et PDF klip med alle tre GBP indlæg. 

Mvh fra Sten 

12-05-2015 17:5517:55 



deres behov. En fleksibilitet, der er 
helt afgørende for Galgebakken 
som et velfungerende boligområde. 

Og hvad var så svaret fra Bo-Vest 
og en pæn del af GAB
medlemmerne? 
Intet! Man havde absolut ingen svar 
på beboernes problemer - og 
konstaterede blot, at der ikke er 
noget at gøre, fordi der "er kommet 
en ny retspraksis, som man bare må 
rette sig efter"! 

WHAT! ! Hvad i alverden er det for 
en attitude?! 

Kommer der en ny lov eller 
retspraksis, der er ødelæggende for 
ens boligområde, skal man 
naturligvis reagere politisk. I stedet 
for at opføre sig som autoritetstro 
fundamentalister, der bøjer sig i 
støvet for de hellige skrifter. 

Når man står med et års opsigelse 
.for en lejer i et alment boligbyggeri, 
kan enhver jo regne ud, at der er 
tale om en utilsigtet virkning af 
loven (eller dommen). Så skal man 
ikke bare nikke høfligt og 
tanketomt give sig til at 

implementere en rablende praksis. 
Så snart Bo-Vest og GAB blev 
opmærksom på problemet, burde 
man man øjeblikkelig have booket 
et møde med Folketingets 
Boligudvalg (eller som minimum 
taget fat i nogle af de ledende 
boligpolitikere). Jeg tvivler stærkt 
på, at man kan finde ret mange 
folketingspolitikere, der går ind for 
et års opsigelse for lejere i 
almennyttigt byggeri. Slet ikke i et 
valgår. 

Det er den politiske vej, man skal 
gå. Indtil det er sket, skal man køre 
videre som hidtil, og handler man 
bare nogenlunde hurtigt, burde det 
kunne bringes på plads, inden 
problemet opstår i praksis. Hvis 
Bo-Vest ikke kan få fingeren ud, må 
GAB selv i en fart tage de 
nødvendige politiske kontakter. 

Det er virkelig overraskende, at 
man på Galgebakken er nødt til at 
gøre opmærksom på, at der skal 
arbejdes politisk for at få ændret en 
tåbelig lovgivning. 

Erik Holstein og Ingrid Bang 

• GALGEBAKKEPOSTEN 9 



Ændringsforslag til det kommende 
beboermøde 

Jeg bor i et AS- lejemål. Skulle det 
blive nødvendigt at leje en del af 
boligen ud, vil det efter det nye 
forslag blive som privat udlejning. 
Det er ikke et problem for os. Vi 
har før boet i en B4-bolig med V A
udlejet "rævegrav". Efter den 
oplevelse svor vi, at vi ALDRIG 
mere ville affinde os med en 
fremlejer, vi ikke selv havde valgt! 
Vi valgte at bo i Galgebakken dels 
pga. det sociale miljø, dels pga. af 
den fleksible boligform. Jeg 
frygter, at begge dele nu kan 
være i fare! 

Fra starten af 1974 har jeg i årenes 
løb boet som fremlejer både i Al
og BI-bolig og som hovedlejer i 
henholdsvis B4-, BS- og AS- bolig. 
Jeg har således gennem mit 
voksenliv i høj grad gjort brug af · 
boligernes fleksibilitet. 
Nu foreslås, at mere end 1/3 af A
boligerne i GB ændres permanent 
fra at være fleksible boliger (med 
mulighed for at tiltrække også store 
børnefamilier) til permanent at være 
meget små I-rums, 2-rums, 3- og 4-
rumsboliger. Boliger med naboer, 
hvis vinduer er 20-30 cm fra 
hinanden med direkte indblik. 
Naboer, der har vindue direkte ud 
til din baghave og klods op ad din 
udgang til haven. Naboer med 

forhave direkte op til enten dit 
vindue ved spisepladsen eller begge 
dine køkkenvinduer. Oven i købet 
naboer, du ikke selv har valgt og 
ikke selv kan sige op, hvis 
naboskabet ikke er 
tilfredsstillende. 

Fleksibiliteten og kvaliteten i et 
stort antal af vores A-bollger går 
således fløjten! 

Men også den sociale 
sammensætning af lejerne ændres. 
GB er planlagt med boliger af 
forskellig størrelse, hvilket har 
sikret en bred sammensætning af 
lejere. De store A- og B-boliger er 
planlagt som fleksible 
familieboliger: Et attraktivt valg for 
mange, der kunne have valgt en 
anden boligform. Ville det segment 
vælge en A3- eller A4-bolig med de 
førnævnte gener? Jeg ville IKKE -
og et rundspørge viser,, at mange 
siger det samme. 
Meget tyder således på, at disse 
boligtyper fremover må udlejes til 
et andet segment, hvoraf en del 
måske ikke har andre muligheder. 
Samtidig bliver et tilsvarende antal 
til meget små boliger for enlige. 
Min erfaring fra 41 år i GB er, at 
disse lejere sjældent tager del i de 
bolig-sociale aktiviteter. 

10 • GALGEBAKKEPOSTEN 
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Samlet set vil det på sigt betyde en 
forringelse af det boligsociale miljø 
og af de kræfter, der bærer alt det 
frivillige, boligsociale arbejde, der 
finder sted i GB. 

Hvor andre bebyggelser arbejder 
målrettet for at rette op på 
beboersammensætningen for at 
øge andelen af aktive kræfter, går 
vi altså den modsatte vej! Og hvor 
boligmassen i Albertslund i disse 
år opkvalijiceres,forringer vi 
boliger, der har været fremvist som 
eksempler på stor kvalitet! 

Hvad angår beboersammensætning 
er der også andre aspekter, der 
f.eks. vedrører den lokale 
folkeskole. Hvis man ikke tror, at 
en ændring på 60-70 boliger 
betyder noget, kan man skæve til 
Herstedlund Skole. Her har 
bebyggelsen Lange Eng givet 
skolen en "saltvandsindsprøjtning" 
og bidraget positivt til et socialt set 
bredt-dækkende elevklientel. 
Forskning viser, at dette medvirker 
til et positivt indlæringsmiljø og 
social mobilitet, til en "folkets 
skole" med plads til mange 
forskellige segmenter. 

Mit forslag lyder derfor således: 
De Bo-Vest-fremlejede Al- og A2-
boliger overgår (i takt med 
fremlejernes opsigelser) til 
hovedlejemålet. Fremover kan 

Al-, A2- og Bl-boliger kun 
udlejes af hovedlejer. ~ 
Disse boliger kan således inddrages 
til eget brug af både nuværende og 
fremtidige hovedlejere. Hermed 
sidestilles A-boligeme med B
boligeme hvad angår fremleje. 

Konsekvenser? 

Ventilationsanlæg udføres alle som 
AS-boliger. Fremlejere må så betale 
i forhold-til en m2-pris. Strider dette 
mod domspraksis for de 
eksisterende Bo-Vest-lejemål, bør 
Bo Vest medvirke til en løsning, 
f.eks. dispensation i en 
overgangsordning. Bo Vest har ikke 
kunnet forudse en ændret 
domspraksis på fremleje-området, 
men har ikke desto mindre bidraget 
til de fatale konsekvenser ved at 
påt~ge sig at fremleje dele af 
familieboligerne. Bo Vest har 
derfor et moralsk ansvar for 'at 
bidrage til ikke at forringe 
bebyggelsens kvalitet. 
Skulle en dispensation vise sig 
umulig at skaffe, må GB leve med, 
at et antal af A-boligerne har to 
ventilationsanlæg. 

Hvordan sikrer vi fremlejerne bedre 
vilkår end i dag? 
Fremlejemålene har ikke været 
tænkt som permanente boliger, men 
internt kan vi vel i Bo Vest give 
fremlejere, der har boet mere end et 
år eller er blevet sagt op, status som 
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"boende medlem" med de 
rettigheder, der hører til ved 
ansøgning om andet lejemål i 
bebyggelsen? 
Bo-Vest kan rådgive med 
udformning af lejekontrakt, så den 
ændrede domspraksis på området 
indtænkes, og Bo Vest kan fastsætte 
regler for den private udlejning: 
F.eks. som minimum l
årskontrakter og den maximale 
husleje. 

Jeg håber på stor deltagelse ved det 
kommende beboermøde, hvor 
beslutningen træffes. Det er i mine 
øjne en problematik, der vedrører 
HELE GALGEBAKKEN, ikke kun 
de nuværende beboere i A-lejemål. 

På gensyn fra 
Hanna Vinzent, Over 1-1 b 

Vand er godt! 
Sådan en smart fyr som nedenståden, kan du købe for under en 200-
kroneseddel i dit lokale byggemarked. Let at sætte på 
sit nedløbsrør og så kan man opsamle regnvand til 
blomstervandning mv. - ganske let. 

Kærlig hilsen regnvandsopsamlingsudvalget 
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Ændringsforslag til beboermødet 28/5-2015 
- dette ønskes som et punkt for sig i dagsordenen 

1. Dagsordens forslag - Oprykningsret 

- Nuværende beboere på Bo-Vest lejekontrakter i Al, A2 og D-husene, 
skal have oprykningsret som intern beboer, med en karensperiode på 2 
år - beregnet fra indflytningsdato. 

lA. 
Uanset udfaldet vedr. beslutning/afstemning om supplementsboligernes 
fremtidlige udlejningsregler/modeller, ønsker vi at slå en streg i sandet. 

2. Begrundelse 

• Ref. til. Almenlejelovens §85 og Lejelovens §83, stk. 1 

• Bo-Vest skriver selv at lovgrundlaget i dag er entydig hvorfor der 
ikke er nogen tvivl om at et værelse med trinette og afløb er et 
beboelseslejemål. 

Så hvorfor overhovedet et emne som skal stemmes om? 

• Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, 
men boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men 
derjmod kravene for en bolig, jf. lov om leje af almen boliger. 

• Man snakker så utrolig meget om det sammenhold og fællesskab 
som Galgebakken står og er kendt for - Hvorfor og hvad gør så at vi 
i Al, A2 og D-husene ikke skal have oprykningsret, som resten af 
beboerne har og hvad får man ud af ikke af give os det? Hvor er det 
lige det sammenhold og fællesskabet er blevet af når og hvis man på 
den måde vælger at stemme nogle enkelte specifikke boligtyper og 
dermed nogle specifikke beboer ude? 

• Vi bo i et beboelseslejemål, vi er i Bo-Vest, vi har lejekontrakt, vi er 
en del af Galgebakken, vi betaler også husleje hver måned, vi har 
mange af os også boet her i mange år, vi har stræder (i har haver), vi 
har et eller to rum (i har et par stykker mere), vi af giver også en 
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bolig nå vi flytter. - Hvorfor skal vi ikke have oprykningsret? 
Forskellen er nogle flere rum og en have. 

• Set i lyset af at Morbærhaven ligger mindre end fem minutter væk 
herfra, med billigere ungdomS'llddannelsesboliger, er det svært at se 
hvordan D-husene skulle blive attraktive som ungdomsboliger. 
- Har man overvejet hvilke konsekvenser og gener det vil give for 
resten af bebyggelsens naboer (læs. larm, narko-hash problemer, 
svinesti af stræder og omkringliggende boligområder, kriminalitet i 
form af indbrud og tyveri og til sidst og, men ikke mindst , den 
utryghed som vil følge med alt det andet. 

• Vi har i flere år kæmpet for at :fa ændret supplementsboligernes 
koncept vedr. dette, da vi mener det er forældet og en uretfærdig 
model for udlejning, fordi den i bund og grund er på grænsen til at 
kunne kaldes diskriminerende og deler beboerne op. · 
- I virkeligheden kan beboerne på dette møde beslutte slet ikke, at 
ville rette sig efter lov om almenlejeloven, dvs. stemmer samtid 
forslaget ned, bliver der jo tale om at "man" her i Galgebakken vil 
holde fast i at der er de "rigtige beboer" (de som bor i lejlighederne) 
og "beboer på gæstevisit" (de der bor i supplementsboligerne) 

Ændringsforslagsbeboerne: 

Lysette Hansen 
Øster 6-lA 

& 

Regitze Camilla Wetterstein 
Skrænt 2- l 6A 

Galgebakkens Cykelværksted 

Sønder 1-5, indkørsel: B 
Tlf: 28 35 03 01 

Åbningstider 
Man-fre: 13-18, lørdag: 12-16 

Cykler repareres samme dag, som de bliver indleveret. 
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BO-VEST HAR SNORKSOVET I TIMEN 

Såvel Bo-Vest som dele af GAB er 
parat til uden sværdslag at 
gennemføre nye udlejningsregler, 
selvom det vil få groteske 
konsekvenser for Galgebakken. 

Beboermødet om de nye regler for 
udlejning af supplementsrum d. 
28.4 var en fuldstændig syret 
forestilling. Hverken Bo-Vest eller 
ledende repræsentanter fra GAB 
havde tilsyneladende forstået 
rækkeviden og konsekvenserne af 
de forslag de selv lagde frem - og 
beboermødet førte til heftige 
protester. 

Protesterne var i den grad 
berettigede, for virkningen af de 
nye regler for udlejning af 
supplementsrum vil være 
katastrofal for Galgebakken: 

For A-husene gælder blandt andet, 
at man som hovedlejer mister retten 
til at opsige lejeren af 
supplementsrummet. Dermed stilles 
hovedlejeren markant dårligere end, 
hvad der normalt har været 
gældende på boligmarkedet, når 
man har lejet en del af sin lejlighed 
ud. 

For hvad nu hvis man får en lejer, 
der viser sig at blive store 
problemer med, f.eks. en voldelig 
kriminel? Det er ikke kun en 

hypotetisk mulighed: Således havde 
vi i vores stræde en tilsyneladende 
helt normal ung mand, der efter 
nogle måneders leje af et 
supplementsrum gik amok og stak 
en anden ung mand ned i S-toget 
ved Albertslund Station. En lejer 
man så efter de nye regler slet ikke 
kan komme af med igen, fordi 
forbrydelsen ikke er relateret til 
lejemålet. 

Det kan også blot dreje sig om en 
situation, hvor hovedlejer og lejer 
af supplementsrum lever som hund 
og kat. Den tilstand skal altså 
fortsætte i det uendelige i en 
situation, hvor man bor enormt tæt 
og skal til at dele haver. 

B-husene kan stadig sige deres lejer 
op - men fremover kun med et års 
varsel! 
Hovedlejers varsel i forhold til Bo
Vest er tre måneder, så hvis man vil 
flytte, skal man altså betale ni 
måneders ekstra leje for 
hovedlejemålet, såfremt lejeren af 
supplementslejemålet holder fast i 
sit varsel på et år. 

Det er fuldstændig ravende 
sindssygt og vil stavnsbinde en 
masse lejere på Galgebakken. Og 
det ødelægger den fleksibilitet, hvor 
familier flytter fra den ene type 
lejlighed til den anden, alt efter 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
4. maj 2015 16:31 
Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk); Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba 
Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo 
Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Galgebakkens Beboerkontor 
(galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk (henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe 
Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk); Jytte Jørgensen Uytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson 
(lh@wilson-gruppen.dk); Leif Neergaard (leif.neergaard@gmail.com); Niels Keller 
(keller.niels@gmail.com); Niels Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard 
(sts@ucc.dk) 
VS: Ændringsforslag fra Hanne Vinzent til det kommende beboermøde 
Ændringsforslag til det kommende beboermøde.doc; _Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nedenfor ændringsforslag (afstemningstemaet) vedr. supplementsboliger fra Hanne Vinzent, og i det vedhæftede 

( oc. en uddybning af problemstillingen. 

Mvh fra Sten 

Fra: vinzent [mailto:vinzent@comxnet.dk] 
Sendt: 4. maj 2015 10:21 
Til: 'GAB kontor' 
Emne: Ændringsforslag til det kommende beboermøde 

Hej Steen. Jeg går ud fra, at du skal have ændringsforslaget? Vh Hanna Vinzent, GB Over 1-1 B, tlf. 21928095 

De Bo-Vest-fremlejede Al- og A2-boliger overgår (i takt med fremlejernes opsigelser) til 
hovedlejemålet. Fremover kan Al-, A2- og Bl-boliger kun udlejes af hovedlejer. 
Disse boliger kan således inddrages til eget brug af både nuværende og fremtidige hovedlejere. Hermed 
sidestilles A-boligerne med B-boligerne hvad angår fremleje. 

07-05-2015 18:3318:33 



Ændringsforslag til det kommende beboermøde 

Jeg bor i et AS- lejemål. Skulle det blive nødvendigt at leje en del af boligen ud, vil det efter det nye 
forslag blive som privat udlejning. Det er ikke et problem for os. Vi har før boet i en B4-bolig med 
VA-udlejet "rævegrav". Efter den oplevelse svor vi, at vi ALDRIG mere ville affinde os med en 
fremlejer, vi ikke selv havde valgt! 
Vi valgte at bo i Galgebakken dels pga. det sociale miljø, dels pga. af den fleksible boligform. Jeg 
frygter, at begge dele nu kan være i fare! 

Fra starten af 1974 har jeg i årenes løb boet som fremlejer både i Al- og Bl-bolig og som 
hovedlejer i henholdsvis B4-, BS- og AS- bolig. Jeg har således gennem mit voksenliv i høj grad 
gjort brug af boligernes fleksibilitet. 
Nu foreslås, at mere end 1/3 af A-boligerne i GB ændres permanent fra at være fleksible boliger 
(med mulighed for at tiltrække også store børnefamilier) til permanent at være meget små I-rums, 
2-rums, 3- og 4-rumsboliger. Boliger med naboer, hvis vinduer er 20-30 cm fra hinanden med 
direkte indblik. Naboer, der har vindue direkte ud til din baghave og klods op ad din udgang til 
haven. Naboer med forhave direkte op til enten dit vindue ved spisepladsen eller begge dine 
køkkenvinduer. Oven i købet naboer, du ikke selv har valgt og ikke selv kan sige op, hvis 
naboskabet ikke er tilfredsstillende. 

Fleksibiliteten og kvaliteten i et stort antal af vores A-boliger går således.fløjten! 

Men også den sociale sammensætning af lejerne ændres. GB er planlagt med boliger af forskellig 
størrelse, hvilket har sikret en bred sammensætning aflejere. De store A- og B-boliger er planlagt 
som fleksible familieboliger: Et attraktivt valg for mange, der kunne have valgt en anden boligform. 
Ville det segment vælge en A3- eller A4-bolig med de førnævnte gener? Jeg ville IKKE- og et 
rundspørge viser, at mange siger det samme. 
Meget tyder således på, at disse boligtyper fremover må udlejes til et andet segment, hvoraf en del 
måske ikke har andre muligheder. 
Samtidig bliver et tilsvarende antal til meget små boliger for enlige. Min erfaring fra 41 år i GB er, 
at disse lejere sjældent tager del i de bolig-sociale aktiviteter. 
Samlet set vil det på sigt betyde en forringelse af det boligsociale miljø og af de kræfter, der bærer 
alt det frivillige, boligsociale arbejde, der finder sted i GB. 

Hvor andre bebyggelser arbejder målrettet for at rette op på beboersammensætningen for at øge 
andelen af aktive kræfter, går vi altså den modsatte vej/ Og hvor boligmassen i Albertslund i 
disse år opkvalificeres,forringer vi boliger, der har væretfremvist som eksempler på stor 
kvalitet/ 

Hvad angår beboersammensætning er der også andre aspekter, der f.eks. vedrører den lokale 
folkeskole. Hvis man ikke tror, at en ændring på 60-70 boliger betyder noget, kan man skæve til 
Herstedlund Skole. Her har bebyggelsen Lange Eng givet skolen en "saltvandsindsprøjtning" og 
bidraget positivt til et socialt set bredt-dækkende elevklientel. Forskning viser, at dette medvirker til 
et positivt indlæringsmiljø og social mobilitet, til en "folkets skole" med plads til mange forskellige 
segmenter. 

Mit forslag lyder derfor således: 



\1 

De Bo-Vest-fremlejede Al- og A2-boliger overgår (i takt med fremlejernes opsigelser) til 
hovedlejemålet. Fremover kan Al-, A2- og Bl-boliger kun udlejes af hovedlejer. 
Disse boliger kan således inddrages til eget brug af både nuværende og fremtidige hovedlejere. 
Hermed sidestilles A-boligerne med B-boligerne hvad angår fremleje. 

Konsekvenser? 

• Ventilationsanlæg udføres alle som AS-boliger. Fremlejere må så betale i forhold til en m2-
pris. Strider dette mod domspraksis for de eksisterende Bo-Vest-lejemål, bør Bo Vest 
medvirke til en løsning, f.eks. dispensation i en overgangsordning. Bo Vest har ikke kunnet 
forudse en ændret domspraksis på fremleje-området, men har ikke desto mindre bidraget til 
de fatale konsekvenser ved at påtage sig at fremleje dele af familieboligerne. Bo Vest har 
derfor et moralsk ansvar for at bidrage til ikke at forringe bebyggelsens kvalitet. 
Skulle en dispensation vise sig umulig at skaffe, må GB leve med, at et antal af A-boligerne 
har to ventilationsanlæg. 

• Hvordan sikrer vi fremlejerne bedre vilkår end i dag? 
Fremlejemålene har ikke været tænkt som permanente boliger, men internt kan vi vel i Bo 
Vest give fremlejere, der har boet mere end et år eller er blevet sagt op, status som "boende 
medlem" med de rettigheder, der hører til ved ansøgning om andet lejemål i bebyggelsen? 
Bo-Vest kan rådgive med udformning af lejekontrakt, så den ændrede domspraksis på 
området indtænkes, og Bo Vest kan fastsætte regler for den private udlejning: F.eks. som 
minimum 1-årskontrakter og den maximale husleje. 

Jeg håber på stor deltagelse ved det kommende beboermøde, hvor beslutningen træffes. Det er i 
mine øjne en problematik, der vedrører HELE GALGEBAKKEN, ikke kun de nuværende beboere i 
A-lejemål. 

På gensyn fra Hanna Vinzent, Over 1-1 b 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 

4. maj 2015 16:16 

Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk); Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba 

Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo 

Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Galgebakkens Beboerkontor 

(galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk (henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe 
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VS: Supplementslejemål 

scan0002.pdf; _Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne. 

Vs. af modtaget vedhæftet doc. med spørgsmål vedr. supplementslejemål fra Inge og Henrik Larsen, Øster 6-2 

Mvh fra Sten 

Fra: inqe-henrik@comxnet.dk [mailto:inge-henrik@comxnet.dk] 
Sendt: 30. april 2015 17:21 
Til: qalgebakken@mail.dk 
Emne: Supplementslejemål 

Sendt fra Windows Mai I 
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Larsens Vurdering / spørgsmål / frustrationer 

1) Haverne skal forblive som de er. D.v.s hovedlejers. Vi vil have udtalelser fra 
brandmyndighederne om det er lovligt at fjerne stalddøren. 

2) Det skal undersøges af en uvildig boligadvokat, om Al er: 
- et værelse 
- supplementsrum 
- lejlighed 

Vi vi have dokumentation. 

3) De kontrakter i Al privat skal forblive som de er nu, da de er lavet på baggrund af et 
værelse (lejekontrakt formular A, 8.udg.). Da de er indgået som et lovligt lejemål, med 3 
mdr. opsigelse. Selv udbetaling Danmark betragter det som et værelse. 

4) Vi har kontrakt med Bo-vest om opstilling/ nedtagning af trinette uden omkostninger 
efter 6 mdr. Så de priser (6.500 - 5.900) vil vi da ikke betale. 

5) Hvis der er 1 års opsigelse på Al lejer og den ene hovedlejer dør, så har samlever måske 
ikke økonomisk råd til at blive boende. Hvad så? 

6) VIGTIGST AF ALT. Hvis man ændrer fra 3 til 12 mdr. opsigelse af Al & A2 
privatkontrakter, stavnsbinder man A5 hovedlejeren. Hvis hovedlejer ønsker at flytte 
selv, har de jo kun 3 mdr. opsigelse overfor Bo-Vest. 

7) Er det lovligt at ændre indgåede kontrakter. Igen skal en uvildig boligadvokat ind over, 
med noget dokumentation f.eks. LLO.Kontrakterne bør dø med beboerne eller først 
annulleres når de selv vælger at flytte. 

8) Hvad havde man tænkt sig med ventilationen i A5 med privat udlejning ? Hvad sker der 
med Al og A2 boligerne ? 
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:orslag fra Lysette til det næste beboermøde om supplementsboliger, som jeg netop har modtaget. 

Mvh fra Sten 
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Mit forslag vedr. supplementrums problematikken. 

0) Alle der nu bor på Bo-vest kontrakt i Al og A2 får oprykningsret og kommer på internlisten. 

1) Al og A2 på private kontrakter bliver spurgt om de vil flyttes over til en Bo-vest kontrakt 

Incitamentet skal være at de så får oprykningsret og kommer på internlisten. 

2) Hovedlejer i A3-A4 og AS skal spørges om de vil overtage Al el. A2 ved kontrakt skifte eller fraflytning af 

fremlejer. 

3) Hovedlejer skal spørges om de vll overtage noget HVER gang en Al el. A2 flytter, også selvom det er på 

Bo-vest kontrakt, på den måde bliver de ikke stavnsbundet. Dette kan koste mere, men er et ufravigeligt 

krav da det ellers vil have for store konsekvenser for Galgebakken som bebyggelse. 

4) Haverne i Al og A2 hvis det er Bo-vest kontrakter tilhører Al og A2 beboeren. Køkken stald døren og det 

andet lange køkken vindue laves om til et stort vandret vindue (se tegning). 

Som det ernu 

nyt \/lm:lue 

. 
5) At dem der på nuværende tidspunkt bor i et D hus f<lr oprykningsret og kommer på internlisten. 

Dem der flytter ind efterfølgende - flytter ind på ungdomsbolig vilkår. Under 30 og under uddannelse. 

Mange af disse ting bliver vi nødt til at stemme om, dog ikke det med at give Al og A2 oprykningsret og 

sætte dem på internlisten, derfor forslår jeg at dette bare besluttes fra Bo-vestes siden med det samme. 

MVH lysette Hansen A2 beboer i Øster 6 



Larsens Vurdering / spørgsmål / frustrationer 

I) Haverne skal forblive som de er. D.v.s hovedlejers. Vi vil have udtalelser fra 
brandmyndighederne om det er lovligt at fjerne stalddøren. 

2) Det skal undersøges af en uvildig boligadvokat, om Al er: 
- et værelse 
- supplementsrum 
- lejlighed 

Vi vi have dokumentation. 

3) De kontrakter i Al privat skal forblive som de er nu, da de er lavet på baggrund af et 
værelse (lejekontrakt formular A, 8.udg.). Da de er indgået som et lovligt lejemål, med 3 
mdr. opsigelse. Selv udbetaling Danmark betragter det som et værelse. 

4) Vi har kontrakt med Bo-vest om opstilling/ nedtagning af trinette uden omkostninger 
efter 6 mdr. Så de priser (6.500 - 5.900) vil vi da ikke betale. 

5) Hvis der er 1 års opsigelse på Al lejer og den ene hovedlejer dør, så har samlever måske 
ikke økonomisk råd til at blive boende. Hvad så? 

6) VIGTIGST AF ALT. Hvis man ændrer fra 3 til 12 mdr. opsigelse af Al & A2 
privatkontrakter, stavnsbinder man AS hovedlejeren. Hvis hovedlejer ønsker at flytte 
selv, har de jo kun 3 mdr. opsigelse overfor Bo-Vest. 

7) Er det lovligt at ændre indgåede kontrakter. Igen skal en uvildig boligadvokat ind over, 
med noget dokumentation feks. LLO.Kontrak:terne bør dø med beboerne eller først 
annulleres når de selv vælger at flytte. 

8) Hvad havde man tænkt sig med ventilationen i AS med privat udlejning ? Hvad sker der 
med Al og A2 boligerne ? 
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Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
4. maj 2015 16:31 
Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk); Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba 
Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo 
Ragnvald (boragnvald@gmail.com); Galgebakkens Beboerkontor 
(galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk (henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe 
Olsen Qens.ellesoe@comxnet.dk); Jytte Jørgensen Qytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson 
(lh@wilson-gruppen.dk); Leif Neergaard (leif.neergaard@gmail.com); Niels Keller 
(keller.niels@gmail.com); Niels Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard 
(sts@ucc.dk) 
VS: Ændringsforslag fra Hanne Vinzent til det kommende beboermøde 
Ændringsforslag til det kommende beboermøde.doc; _Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Nedenfor ændringsforslag (afstemningstemaet) vedr. supplementsboliger fra Hanne Vinzent, og i det vedhæftede 
Joe. en uddybning af problemstillingen. 

Mvh fra Sten 

Fra: vinzent [mailto:vinzent@comxnet.dk] 
Sendt: 4. maj 2015 10:21 
Til: 'GAB kontor' 
Emne: Ændringsforslag til det kommende beboermøde 

Hej Steen. Jeg går ud fra, at du skal have ændringsforslaget? Vh Hanna Vinzent, GB Over 1-18, tlf. 21928095 

De Bo-Vest-fremlejede Al- og A2-boliger overgår (i takt med fremlejernes opsigelser) til 
hovedlejemålet. Fremover kan Al-, A2- og Bl-boliger kun udlejes af hovedlejer. 
Disse boliger kan således inddrages til eget brug af både nuværende og fremtidige hovedlejere. Hermed 
sidestilles A-boligeme med B-boligeme hvad angår fremleje. 

04-05-2015 16:3116:31 



Ændringsforslag til det kommende beboermøde 

Jeg bor i et AS- lejemål. Skulle det blive nødvendigt at leje en del af boligen ud, vil det efter det nye 
forslag blive som privat udlejning. Det er ikke et problem for os. Vi har før boet i en B4-bolig med 
VA-udlejet "rævegrav". Efter den oplevelse svor vi, at vi ALDRIG mere ville affinde os med en 
fremlejer, vi ikke selv havde valgt! 
Vi valgte at bo i Galgebakken dels pga. det sociale miljø, dels pga. af den fleksible boligform. Jeg 
frygter, at begge dele nu kan være i fare! 

Fra starten af 1974 har jeg i årenes løb boet som fremlejer både i Al- og Bl-bolig og som 
hovedlejer i henholdsvis B4-, B5- og A5- bolig. Jeg har således gennem mit voksenliv i høj grad 
gjort brug af boligernes fleksibilitet. 
Nu foreslås, at mere end 1/3 af A-boligerne i GB ændres permanent fra at være fleksible boliger 
(med mulighed for at tiltrække også store børnefamilier) til permanent at være meget små 1-rums, 
2-rums, 3- og 4-rumsboliger. Boliger med naboer, hvis vinduer er 20-30 cm fra hinanden med 
direkte indblik. Naboer, der har vindue direkte ud til din baghave og klods op ad din udgang til 
haven. Naboer med forhave direkte op til enten dit vindue ved spisepladsen eller begge dine 
køkkenvinduer. Oven i købet naboer, du ikke selv har valgt og ikke selv kan sige op, hvis 
naboskabet ikke er tilfredsstillende. 

Fleksibiliteten og kvaliteten i et stort antal af vores A-boliger går således fløjten! 

Men også den sociale sammensætning af lejerne ændres. GB er planlagt med boliger af forskellig 
størrelse, hvilket har sikret en bred sammensætning aflejere. De store A- og B-boliger er planlagt 
som fleksible familieboliger: Et attraktivt valg for mange, der kunne have valgt en anden boligform. 
Ville det segment vælge en A3- eller A4-bolig med de førnævnte gener? Jeg ville IKKE- og et 
rundspørge viser, at mange siger det samme. 
Meget tyder således på, at disse boligtyper fremover må udlejes til et andet segment, hvoraf en del 
måske ikke har andre muligheder. 
Samtidig bliver et tilsvarende antal til meget små boliger for enlige. Min erfaring fra 41 år i GB er, 
at disse lejere sjældent tager del i de bolig-sociale aktiviteter. 
Samlet set vil det på sigt betyde en forringelse af det boligsociale miljø og af de kræfter, der bærer 
alt det frivillige, boligsociale arbejde, der finder sted i GB. 

Hvor andre bebyggelser arbejder målrettet for at rette op på beboersammensætningen for at øge 
andelen af aktive kræfter, går vi altså den modsatte vej! Og It vor boligmassen i Albertslund i 
disse år opkvalificeres,forringer vi boliger, der ltar væretfremvist som eksempler på stor 
kvalitet! 

Hvad angår beboersammensætning er der også andre aspekter, der f.eks. vedrører den lokale 
folkeskole. Hvis man ikke tror, at en ændring på 60-70 boliger betyder noget, kan man skæve til 
Herstedlund Skole. Her har bebyggelsen Lange Eng givet skolen en "saltvandsindsprøjtning" og 
bidraget positivt til et socialt set bredt-dækkende elevklientel. Forskning viser, at dette medvirker til 
et positivt indlæringsmiljø og social mobilitet, til en "folkets skole" med plads til mange forskellige 
segmenter. 

Mit forslag lyder derfor således: 



De Bo-Vest-fremlejede Al- og A2-boliger overgår (i takt med fremlejernes opsigelser) til 
hovedlejemålet. Fremover kan Al-, A2- og Bl-boliger kun udlejes af hovedlejer. 
Disse boliger kan således inddrages til eget brug af både nuværende og fremtidige hovedlejere. 
Hermed sidestilles A-boligerne med B-boligerne hvad angår fremleje. 

Konsekvenser? 

• Ventilationsanlæg udføres alle som AS-boliger. Fremlejere må så betale i forhold til en m2-
pris. Strider dette mod domspraksis for de eksisterende Bo-Vest-lejemål, bør Bo Vest 
medvirke til en løsning, f.eks. dispensation i en overgangsordning. Bo Vest har ikke kunnet 
forudse en ændret domspraksis på fremleje-området, men har ikke desto mindre bidraget til 
de fatale konsekvenser ved at påtage sig at fremleje dele af familieboligerne. Bo Vest har 
derfor et moralsk ansvar for at bidrage til ikke at forringe bebyggelsens kvalitet. 
Skulle en dispensation vise sig umulig at skaffe, må GB leve med, at et antal af A-boligerne 
har to ventilationsanlæg. 

• Hvordan sikrer vi fremlejerne bedre vilkår end i dag? 
Fremlejemålene har ikke været tænkt som permanente boliger, men internt kan vi vel i Bo 
Vest give fremlejere, der har boet mere end et år eller er blevet sagt op, status som "boende 
medlem" med de rettigheder, der hører til ved ansøgning om andet lejemål i bebyggelsen? 
Bo-Vest kan rådgive med udformning af lejekontrakt, så den ændrede domspraksis på 
området indtænkes, og Bo Vest kan fastsætte regler for den private udlejning: F.eks. som 
minimum 1-årskontrakter og den maximale husleje. 

Jeg håber på stor deltagelse ved det kommende beboermøde, hvor beslutningen træffes. Det er i 
mine øjne en problematik, der vedrører HELE GALGEBAKKEN, ikke kun de nuværende beboere i 
A-lejemål. 

På gensyn fra Hanna Vinzent, Over 1-1 b 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
15. maj 2015 13:25 
Jens Ellesøe Olsen 
Niels Keller; Vinie Hansen, VA best, VA 60 - ARBEJDE; Galgebakkens Beboerkontor; 
Stens Hyldenet 
Re: forslag til beboermødet 

Ja, jeg undersøger. 
Hilsen -
Biba 

Sendt fra min iPad 

Den 15/05/2015 kl. 09.01 skrev Jens Ellesøe Olsen <iens.ellesoe@comxnet.dk>: 

Hej alle 

Som aftalt har jeg været i kontakt med forslagstillerne: 
Vedr. forslag fra Lyzette og Regitze 
De trækker deres forslag eftersom det vil indgå i GABs afstemningstema. 

Vedr. forslag fra Hanna Vinzent 
Jeg forklarede at hendes forslag ikke vil kunne føres ud i livet, da det strider mod lovgivningen. 
På trods af dette ville hun ikke umiddelbart trække sit forslag; men ville måske erstatte det med et 

andet forslag, som lyder Rgg~~!l-~ sådan: 
Når en hovedlejer ønsker at få suppJejligheden tilbage, skal BO-VEST tilbyde supp.lejer en anden 
lejlighed - såfremt hovedlejer og supp.lejer er enige om at supp.lejer fraflytter. 
Det skal så vær; ei1 flexibel ordning - kan det lade sig gøre? - vil 

Hanna vil give endeligt svar på mandag. 

Jeg tilretter dagsorden og afstemningstemaer i henhold til vores aftale på formødet og sender til 
Sten senest mandag når jeg har talt med Hanna og fået tilbagesvar fra Biba. 

Hilsen 
Jens 

Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
mobil 20757030 
e-mail iens.ellesoe@comxnet.dk 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - w,,rw.avg.com 
Version: 2015.0.5863 / Virusdatabase: 4342/9807 - Udgivelsesdato: 18-05-2015 

18-05-2015 11:5611:56 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 

Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej alle 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
17. maj 2015 21:03 
'Galgebakkens Beboerkontor'; Anita Jensen; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe 
Y. Nielsen; Bo Ragnvald; Henrik Nordfalk; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; Niels 
Keller; niels@wilkentryk.dk; Steen Søndergaard 
vedr. beboermødet 28.5 
Supplementsrum - beboermødeindkaldelse 28.5.2015.docx; Afstemningstemaer til 
BM om supplementsrum-udlejning.docx; _Certification_.htm 

Hermed en revideret dagsorden og ditto afstemningstemaer. 
Ændringer er med rødt - det der udgår er med rødt og overstregning. 

Lysette og Regitze har trukket deres forslag. 
Hanna Vinzent er i tænkeboks til i morgen mht sit forslag eller evt. et nyt forslag. 

Forslaget vedr. trinetter har vi ladet udgå på dette beboermøde; men tager det op igen senere. 

Hilsen 
Jens 

Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
mobil 20757030 
e-mail iens.ellesoe@comxnet.dk 

18-05-2015 11:5411:54 
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a re se Udkast 
TIL GAB MØDE 6 

Indkaldelse til: pkt. 7b 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

ebakken mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinær e oermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-lejemål 

Torsdag den 28. maj 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 28.4 2015 
(trykt i GB-Posten nr. 39?) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og A2 boliger 
- D-boliger 
Se tillige referat fra 1. beboermøde 28.4 i Galgebakkeposten og på Galgebakkens hjemmeside 

For hovedlejer (A3 og A4) 

~ 

8) Beslutning om fremtidig model for udlejning (forslag til afstemningstemaer) 
- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som beboelsesle,jemål efter fleksible regler - med oprykningsret 
- Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

9) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 (forslag til afstemningstemaer) 

10) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

etales af hovedlejer (se udgiftseksemplei) 

Yderligere materiale til beboermødet omdeles senest en uge inden mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 



( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 



Afstemningstemaer til Beboermødet 28. maj 2015 

Nedenstående forslag indstilles af GAB til vedtagelse på beboermødet 

Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger A1 og A2 

BO-VEST lejekontrakter for A1 og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1: 

A1 og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 

De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til beboelseslejemål. 
• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år 

- regnet fra indflytningsdato) 
• Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen hver gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver den 
genudlejet som A 1 henholdsvis A2 beboelseslejemål. 
2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 

Afstemningstema 1 B 

D-boliger 

Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2: 

1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier-a-

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende 
eller under uddannelse. 
Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år 
- regnet fra indflytningsdato) 
l:ejemålet opsiges ved lejers 30. år, men kan fortsæ~ lejeren er under 
uddannelse. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste 
efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 



2. VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 
og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet 
yderligere lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 



Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 
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FORSLAG TIL UDTALELSE 

Beboetmødet på Galgebakken 28.5 2015 opfordrer afdelingsbestyrelsen til hurtigst muligt at tage 
kontakt til relevante folketingspolitikere, såvel politikere valgt på Københavns Omegn som 
medlemmer af Folketingets Boligudvalg. Med det formål at give landspolitikerne følgende besked: 

"Domstolenes nye tolkning af boliglovgivningen har meget uheldige konsekvenser for det almene 
boligområde Galgebakkens fleksible udlejning af supplementsrum. De såkaldte supplementsrum er 
tilstødende rum uden egen indgang. Den hidtidige ordning - hvor udlejning af supplementsrum med 
trinettekøkkener blev defineret som almindelig privat udlejning af et værelse - har i 40 år fungeret 
fint på Galgebakken. 

Det har eksempelvis gjort det muligt for familier at blive boende i deres stræde mod at udleje 
boligens supplementsrum, når børnene flytter hjemmefra. Det har været med til at sikre et godt 
sammenhold i stræderne, samtidig med den fleksible model har sikret en stadig indflytning af nye 
børnefamilier. 

Rettens uheldige "præcisering'' af lovgivningen :fjerner fuldstændig fleksibiliteten, fordi nogle af de 
udlejede supplementslejere bliver uopsigelige. Det vil afholde mange fra at udleje i et byggeri, hvor 
lejer af hovedlejemål og supplementsrum bor utrolig tæt. 

Samtidig er der opstået et praktisk problem for de hovedlejere, der vil udleje supplementsrummet 
privat. Nemlig at de selv kan sige hele lejemålet op med tre måneders opsigelse, mens deres 
supplementslejer har et års opsigelse! Man vil altså som hovedlejer været stavnsbundet i lejligheden 
i yderligere ni måneder. 

Vi frygter, at den utilsigtede virkning af lovgivningen vil gøre boligområdet langt mindre attraktivt 
for ressourcestærke lejere og føre Galgebakken ind i en meget negativ spiral. 

Vi håber derfor meget, at Folketingets Boligudvalg vil præcisere lovgivningen, så supplementsrum 
med trinettekøkken igen defineres som udlejning af et værelse. " 

Beboermødet på Galgebakken 

(Forslag stillet af Erik Holstein) 



Haverne foran nye A2- boliger gøres til fællesareal for A2 og A3 

Benny 

A2 har fortrinsvis retten til forhaven men A3 lejemål har krav på fri adgang til dør og vindue 

Haverne foran nye Al- boliger gøres til fællesareal for Al og A4 

Knud M Hansen 



( 

( 

Ændringsforslag til punkt 7 - afstemningstema 1C 

Det foreslås at fastfrysningen af A 1 og A2 boliger udsættes ½ år så, · 
de der i dag lejer privat ud, får mulighed for at tilpasse sig den nye 
praksis. 
Det vil sige at hovedlejer kan afstå sin A 1 / A2 til udlejning af BO-VEST 
på max 3 mdr. fra d.d. 

Begrundelse ; 
Med en så fundamental ændring af vilkår for lejerne af hovedlejemål, 
samt ny praksis vedr. privat udlejning, mener vi det er vigtigt at alle 
beboere som idag lejer ud privat, får mulighed for at tilpasse sig ny 
praksis. 

For forslaget 

Christensen og Lefholm 

Vester 5-1 



Beslutningerne vedr. supplementslejemål på beboermødet 28/5. 2015 

Der blev uddelt stemmesedler til 87 husstande, hvilket v. 700=100% svarer til at 12,4% var 
repræsenteret. 
1) Valg af dirigent: Vinie Hansen og med-dirigent: Birthe Y. Nielsen 
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) 
3) Stemmetællere: Anita Sørensen, Søren Vinzent og Lars Lefholm 
4) Referat fra beboermødet 28.april 2015: Ingen bemærkninger 
5) Godkendelse af: 
a) F01Tetningsorden: Den sædvanlige forretningsorden godkendt. 
b) Dagsordenen: I forlængelse af GABs forslag under pkt. 7 tilføjes pkt. 7b med indkomne forslag. 
6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres. (Under dette punkt kun gennemgang og debat.) 

Pkt. 7) Beslutning om fremtidig model for udlejning 
(afstemninger om GABs fremlagte forslag): 

GABs forslag: BO-VEST lejekontrakter for Al og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1. 
-Al og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 
-De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til beboelseslejemål. 
-Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år - regnet 
fra indflytningsdato). ((Linjen 'Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig' blev slettet.)) 

For: Stort flertal 
Imod: 2 stemmer 
Undlader: 8 
-VEDTAGET 

GABs forslag: Forslag om fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplements boligen hver gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at ove1iage supplementsboligen, bliver den genudlejet 
som Al henholdsvis A2 beboelseslejemål. 
2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 
For: Stort flertal 
Imod: 8 
Undlader: 6 
-VEDTAGET 

GABs forslag: Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2. 
- 1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 
- Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende eller 
under uddannelse. 
- Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år - regnet 
fra indflytningsdato) 
- Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 
- Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 1. Galgebakkens unge, der bor hjemme. 
2. V A's unge, der bor hjemme. 3. Øvrige unge fra Albe1islund. 4. Andre. 
For: Stort flertal 
Imod: 4 
Undlader: 7 
- VEDTAGET 
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GABs forslag (le): BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af 
supplementsrum Al og A2 på de hidtil gældende vilkår. (( Formuleringerne 'Og der vil i fremtiden ikke blive 
oprettet yderligere lejekontrakter på Al- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses.' blev slettet.)) 

Der er pt.: Al: 34 boliger. A2: 28 boliger 
For,·: 41 
Imod: 72 
Undlader: 27 
-IKKE VEDTAGET 

Pkt. 7b) Indkomne forslag: 

Ændringsforslag fra Christensen og Bente Lefholm til GABs forslag le ovf. (fremsat på mødet): 
Det foreslås at fastfrysningen af Al og A2 boliger udsættes½ år så, de der i dag lejer privat ud, får 
mulighed for at tilpasse sig den nye praksis. Det vil sige at hovedlejer kan afstå sin Al / A2 til 
udlejning af BO-VEST på max 3 mdr. fra d.d. 
For: 33 
Imod: 74 
Undlader:30 
- IKKE VEDTAGET 

Dirigentens konklusion: Da begge forslagene ovf. blev nedstemt fortsætter BO-VEST den 
nuværende praksis i overensstemmelse med lovgivningen, og der bliver ikke stop for oprettelse af 
BO-VEST Al og A2 lejemål. 

Hanne Vinzent trak sit forslag tilbage(" De BO-VEST fremlejede Al- og A2 boliger overgår (i takt 
med fremlejernes opsigelser) til hovedlejemålet. Fremover kan Al-, A2- og Bl boliger kun udlejes 
af hovedlejer.". 

Lysette Hansen og Regitze Wetterstein trak deres forslag om oprykningsret tilbage, da det var 
indeholdt i GABs forslag, som tidligere var blevet vedtaget. 

( Forslag fra Erik Halstein/Ole Hultberg om udtalelse ((se mail rundsendt onsdag 27.05 kl. 18:18)) 
Stort flertal imod at vedtage udtalelsen. 
-IKKE VEDTAGET 

8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 

Ændringsforslag til GABs forslag nf. fra Knud Mørk Hansen: Haverne foran nye Al- boliger gøres 
til fællesareal for Al og A4. 
For: 51 
Imod: 26 
-VEDTAGET 

GABs forslag: De nuværende Al boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset afkøkkenvæg 
og gavlflugt ud til strædet. Øvrige haver tildeles A4 boligen. 
- BORTFALDET 
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Ændringsforslag fra Benny Klausen til GABs forslag nf.: Haverne foran nye A2- boliger gøres til 
fællesareal for A2 og A3. 
For: 52 
Imod: 46 
Undlader: 16 
-VEDTAGET 

GABs forslag: De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset afkøkkenvæg 
og gavlflugt ud til strædet. A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin Al-hoveddør. Øvrige 
haver tildeles A3 boligen. 
- BORTFALDET 

9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 

GABs forslag: Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
For: 35 
Imod: 60 
Undlader: 22 
-IKKE VEDTAGET 

Mødet sluttede kl. 22.45 
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29-05-2015 

straordinært beboermøde 
Torsdag den 28. maj 2015 

Nye udlejningsregler for supplementslejemål 
Al, A2 og D-boliger 
• og deraf følgende ændringer for AS, A4 og 

A3-lejemål. 
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Forslag til dagsorden 

• 1) Valg af dirigenter 
• 2) Referent 
• 3) Stemmetællere 
• 4) Referat fra beboermødet 28.4 
• 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 
• 6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
• 7) Beslutning om fremtidig model for udlejning. 

- Indkomne Forslag 
• 8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2. 
• 9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 

31.12.2015. 

Dagsordenpunkt 7 
Afstemningstema 1 
Vedr. Supplementsrumsboliger Al og A2 
BO-VEST lejekontrakter for Al og A2 ændres til B0-VEST
udlejningsmodel 1. 

- Al og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige 
venteliste: 

- De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til 
beboelseslejemål. 

- Lejeren rar oprykningsret som intern beboer efter gældende regler 
(karensperiode på 2 år - regnet fra indflytningsdato) . 

- Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 
Afstemningstema lA 
Forslag om Fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen hver gang supplementslejer 
opsiger sin lejekontrakt. 

- Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, bliver 
den genudlejet som Al henholdsvis A2 beboelseslejemål. 

2. Boli en udle"es til en erson o der må ikke bo børn i boli en. 
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Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema lB 
D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2. 
• 1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 
• Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være 

uddannelsessøgende eller under uddannelse. 
• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler 

(karensperiode på 2 år - regnet fra indflytningsdato) 
• Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 

(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

• Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op 
på venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 

• 1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
• 2. V A's unge, der bor hjemme 
• 3. Øvrige unge fra Albertslund 
• 4. Andre 

Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema 1 C 
BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning 
af nye supplementsrum Al og A2 
Der er pt. 

- Al: 34 boliger 
- A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet der 
skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 

• Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig 
til: ca. 40.000,- kr. 
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Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til Al boliger 
De nuværende Al 
boliger tildeles haven 
foran hoveddøren 
afgrænset af køkkenvæg 
og gavlflugt ud til 
strædet 
Øvrige haver tildeles A4 
boligen. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 
De nuværende A2 boliger 
tildeles haven foran 
hoveddøren afgrænset af 
køkkenvæg og gavlflugt ud 
til strædet. 
A3-lejeren får således 
adgang til skuret fra sin 
Al-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 
boligen. 
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Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
• Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 

lejemål til 2 stk C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en 
vedtagen max-kvote. 

• Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et 
beboermøde. 
- Der er til nu indrettet 32 stk. C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
- Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning afC2/C4 og den vil blive 

gennemført såfremt der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 
• Begrundelse for dette forslag: 

- Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget 
omkostningskrævende at indrette C3 boliger, idet der skal foretages 
omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer samt 
forbrugsmålere. 

- Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr. 
ombygningen ellers koster. 

Indkomne Forslag 

Forslag fra Hanna Vinzent. 
Forslaget med begrundelse er optrykt i Galgebakkeposten 
nr. 394. 

Forslaget: 
De BO-VEST fremlejede Al- og A2 boliger overgår {i takt med 
fremleiernes opsigelser) til hovedleiemålet. 
Fremover kan Al-, A2- og Bl boliger kun udlejes afhovedleier. 

GAB's indstilling til Hanna Vinzent's forslag: 
• Vi kan ikke anbefale beboermødet at stemme for 

forslaget, idet en lejer ikke kan påtvinges at indgå 
lejekontrakt mod sin vilje. 
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Indkomne Forslag 

Forslag fra Lysette Hansen og Regitze Wetterstein 
Forslaget med begrundelse er optrykt i 
Galgebakkeposten nr. 394 

Forslaget: 
Nuværende beboere på BO-VEST lejekontrakter i Al, A2 og 
D-husene, skal have oprykningsret som intern beboer, med en 
karensperiode på 2 år - beregnet fra indflytningsdato. 

GAB's indstilling til Lysettes og Regitzes forslag: 
• GAB anbefaler at forslaget afvises. Oprykningsret for Al, A2 

og Der indeholdt i afstemningstema 1 og lB. 
• Vi kan intet beslutte om oprykningsret, uden at vi først har 

A2 / A3 Bolig 
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D Bolig 

Mulige U dlejningsmodeller 

• 1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den 
almindelige venteliste 

• 2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter 
fleksible udlejningsregler 

• 3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-
rumsboliger) 

• 4) Alle supplements boliger sammenlægges med 
hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning 

• 5) Ungdomsbolig 
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kstraordinært beboermøde 
Torsdag den 28. maj 2015 

Nye udlejningsregler for supplementslejemål 
Al, A2 og D-boliger 
• og deraf følgende ændringer for AS, A4 og 

A3-lejemål. 
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Dagsordenpunkt 7 

Afstemningstema lB 
D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 2. 
• 1-rums beboelseslejemål, som udlejes efter fleksible udlejningsregler 
• Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være 

uddannelsessøgende eller under uddannelse. 
• Lejeren får o knin sret so · tern beboer efter,gæl~ regler 

arensper10 e på 2 år - regnet fra indflytniiigsaato) ___,.. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 

(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

• Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op 
på venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 

• 1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
• 2. V A's unge, der bor hjemme 
• 3. Øvrige unge fra Albe1tslund 
• 4. Andre 

fJ, 
Dagsordenpunkt 7 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet 
der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 

• Ekstraprisen for ombygning til en Al eller A2 vil beløbe 
sig til: ca. 40.000,- kr. 

3 



28-05-2015 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
• Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge 

C2/C4 lejemål til 2 stk C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og 
inden for en vedtagen max-kvote. 

• Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på 
et beboermøde. 
- Der er til nu indrettet 32 stk. C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 

stk. 
- Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil 

blive gennemført såfremt der indsendes ansøgning inden 
1.9.2015. 

• Begrundelse for dette forslag: 
- Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette C3 boliger, idet der skal 
foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. . . () . . 

Indkomne Forslag 

Forslag fra Hanna Vinzent. 
Forslaget med begrundelse er opt1ykt i 
Galgebakkeposten nr. 394. 

'·porslaget: 
De BO-VEST fremlejede Al- og A2 boliger overgår (i takt 
med fremlejernes opsigelser) til hovedlejemålet. 
Fremover kan Al-, A2- og Bl boliger kun udleies af 
hovedleier. 

GAB's indstilling til Hanna Vinzent's forslag: 
• Vi kan ikke anbefale beboermødet at stemme for 

forslaget, idet en lejer ikke kan påtvinges at indgå 
lejekontrakt mod sin vilje. 
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Ga kkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Revideret dagsorden og afstemningstemaer til: 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-lejemål 

Torsdag den 28. maj 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 28.4 2015 
(trykt i GB-Posten nr. 394) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og A2 boliger 
- D-boliger ,. 
(Se tillige referat fra 1. beboermøde 28.4 i Galgebakkeposten og på Galgebakkens hjemmeside) · 

7) Beslutning om fremtidig model for udlejning 
(forslag til afstemningstemaer) 

- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som beboelseslejemål efter fleksible regler -med oprykningsret 
- Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

8) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 
(forslag til afstemningstemaer) 

9) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3 med deadline 31.12.2015 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Materialet er husstandsomdelt torsdag den 21. maj 2015) 
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Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 
og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet 
yderligere lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A 1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at 
indrette A 1 og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af 
ventilationsanlæg og rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 8 

Afstemningstema 2 

Privathave til A 1 boliger 

De nuværende A 1 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet 
Øvrige haver tildeles A4 boligen. 

Afstemningstema 2A 

Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger tildeles haven foran hoveddøren afgrænset af køkkenvæg og 
gavlflugt ud til strædet. 
A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A 1-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 boligen. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 3 

Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlægge C2/C4 lejemål til 2 stk 
C3-lejemål efter særlige vedtagne kriterier og inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi har i 2015 budgetteret med 1 ombygning af C2/C4 og den vil blive gennemført såfremt 
der indsendes ansøgning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget omkostningskrævende at indrette 
C3 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og 
rørføringer samt forbrugsmålere. 
Ændringerne vil anslået beløbe sig til ca. 40.000 kr. udover de 62.500 kr ombygningen 
ellers koster. 
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Til Galgebakkens afdelingsbestyrelsesmøde 

Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger 

- Afdelingsbestyrelsen drøfter valg af fremtidig model for udlejning af supplementsboliger i 

Galgebakken 

- At valg af fremtidig model efterfølgende sendes til beslutning på et afdelingsmøde. 

Beskrivelse: 

På VA's organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2015, besluttede organisations
bestyrelsen, at tage til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken 
lovliggøres, samt at de nuværende supplementslejere, har mulighed for opskrivning på den 
interne venteliste, efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. 

Derudover blev det besluttet, at fremtidig model for udlejning af supplementsboliger på 
Galgebakken sendes til hørring i afdelingsbestyrelsen og besluttes på et afdelingsmøde. 

Supplementsboligerne i Galgebakken udlejes på to forskellige måder - BO-VEST udlejer 
eller privat fremleje. 

BO-VEST udlejer: 
I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har 
administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne 
anvises på. 

I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan 
opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. 
Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 
år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA 
afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder 
ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene 
boliger. 

Privat fremleje: 
BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende 
kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje 
trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af 
almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. 
Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven § 69, dog må lejer ikke installere 

trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. § 28, jf. §§ 29 og 
30. 

Denne konstruktion bruges også på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den 

nuværende form. 

Modeller for fremtidig udlejning: 
Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på 
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Der henvises til Almenlejeloven § 85 og Lejeloven § 83, stk. 1 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r07l0.aspx?id=l3l954 -Almenlejeloven 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= 132875 - Lejeloven 

Bilag: 

- Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i 

Galgebakken og Hyldespjældet. 

Notat - Udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i VA 

Opskrivning på venteliste 
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udleje supplementsboliger på særlige vilkår i Galgebakken. 
Derfor er nuværende regelsæt i strid med både almenlejeloven og lejeloven. 
Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor hovedlejer slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 
Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 
Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 
Det giver nogen udfordringer at ændre reglerne til gældende lovgivning, men omvendt vil vi stå 
dårligt, hvis der bliver klaget over det eller indbragt en sag for beboerklagenævnet eller boligretten. 
Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 
Bagrunden for, at BO-VEST ikke længere kan udleje supplementsrummene skyldes blandt andet 
en forskel på opsigelsesadgang for henholdsvis enkeltværelser og beboelseslejemål. 
Enkeltværelse: Værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb, fx fælles køkken. 
Beboelseslejemål: Værelse til beboelse inkl. eget trinette/køkken + afløb. 
Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang samt ventelistereglerne, idet at lejer af et 
værelse ikke har ret til at benytte den interne venteliste. 
Hvor mange boliger drejer det sig om: 
Galgebakken: 
Boligtype A 1 34 boliger 
Boligtype A2 28 boliger 
Boligtype D (barak) 66 boliger 
Derudover lejer 105 boliglejere en trinette af afdelingen, hvoraf størstedelen formodes at blive 
brugt til privat fremleje. 

Fleksible boliger: 
Boligerne på Galgebakken har været fleksible i forhold til, at den enkelte lejer har kunnet omdanne 
sin 5 rums til en 4 rums og omvendt. Dette har gjort boligerne fleksible for den enkelte familie, idet 
boligen har kunnet tilpasses den enkelte familie, f.eks. når familien fik børn eller når børnene 
flyttede hjemmefra. 
Ved ændring af reglerne mister beboerne i hovedlejemålet denne fleksibilitet, idet hovedlejer ikke 
fremadrettet vil kunne opsige beboeren i supplementsboligen med 1 års varsel. 
Til gengæld får Galgebakken mulighed for at råde over 1, 2, 3, 4 og 5-rumsboliger, og derved er 
der mulighed for, at f.eks. enlige kan blive boende på Galgebakken, hvis behovet ændrer sig til et 
ønske om en mindre bolig, såfremt modelen for permanent ændring til 1- og 2 rumsbolig besluttes. 
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Leje af klub- og enkeltværelser 

At leje lejlighed eller værelse i det private 
udlejningsbyggeri kan blive et dyrt minde, men er du lidt 
forberedt kan det i mange tilfælde undgås. 

Beboelseslejemål - klub- eller enkeltværelse 

Reglerne om at bo til leje er forskellige afhængig af om 
man bor til leje i en beboelseslejlighed, et klub-værelse 
eller enkeltværelse. For beboelseslejemål og klubværelser 
er reglerne stort set ens, men for enkelt-værelser er 
reglerne anderledes. 

Selv om lejekontrakten beskriver lejemålets status som 
beboelseslejemål, klub- eller enkeltværelse, behøver dette 
ikke at være korrekt, da det er lejemålets rent fysiske 
forhold, der er afgørende herfor. 

Det har også betydning for din mulighed for at opnå 
individuel boligstøtte, om du bor i en beboelseslejlighed, 
klub- eller enkeltværelse. En betingelse for at opnå 
individuel boligstøtte er, at der til lejemålet hører et 
selvstændigt køkken med afløb. 

Der er tale om en beboelseslejlighed i lejelovgivningens 
forstand, hvis der til lejemålet hører et selvstændigt 
køkken med afløb. 

Der er tale om klubværelse når man har et lejemål med 
egen indgang, uden køkken med afløb, og hvor man deler 
køkken med andre husstande. Dette gælder også selv om 
lejemålet har toilet med bad, og eventuelt et tekøkken. 

Et enkeltværelse er et lejet værelse, der er en del af 
udlejerens egen lejlighed eller en del af et en- eller 
tofamilieshus, som udlejeren selv bebor. Typisk deler man 
køkken og bad med ens udlejer, når man bor på 
enkeltværelse. 

Indgåelse af lejeaftaler 

En lejeaftale kan indgås både mundtligt og skriftligt. Det 
mest almindelige er, at der laves en skriftlig lejekontrakt. 
Sørg altid for at få kvitteringer ved alle betalinger i 
forbindelse med lejeaftalen. Er aftalen mundtlig gælder 
lovgivningens almindelige regler for lejemålet. 

Bliver der indgået en skriftlig lejeaftale, kan der aftales 
vilkår, der er dårligere end lovens regler. Sådanne regler 
skal være skrevet i lejekontraktens§ 11. Eilers er de ikke 
gyldige. Mange af lovens regler kan slet ikke fraviges i en 
lejekontrakt, hvilket betyder at du, selv om du har 
underskrevet en lejekontrakt, kan få ændret ulovlige 
vilkår. Det kan dreje sig om huslejens størrelse, din pligt til 
istandsættelse ved fraflytning m.m. 

Inden du skriver under, skal du gennemgå lejekontrakten 
meget nøje. Du bør være opmærksom på særlige aftaler i 
§ 11 om: huslejefastsættelse, lejers pligt til istandsættelse 
og tidsbegrænsning af lejemålet 

Tidsbegrænsning betyder, at lejemålet ophører den dag, 
der er aftalt i lejekontrakten. Et tidsbegrænset lejemål kan 
lejeren kun sige op, før den aftalte tid, hvis det særskilt 
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står i lejekontrakten, at du fx har 3 måneders opsigelse. 
Ellers er du i princippet bundet til at betale husleje i hele 
den aftalte lejeperiode. Udlejer skal have en særlig grund 
for at tidsbegrænse en lejeaftale. 

Når du har lejet en bolig, uanset om det er en lejlighed 
eller et værelse, er det vigtigt, at du inden 2 uger efter du 
har modtaget nøglen til boligen, skriftligt gør udlejer 
opmærksom på, de mangler du eventuelt har opdaget i 
boligen, eller hvis det viser sig, at boligen ikke er i den 
stand, som lejekontrakten og lejelovgivningen foreskriver. 

Når du flytter ind skal lejligheden være ren og mangelfri. 
Det vil sige, at ruder skal være hele, vand-, varme- og 
elinstallationer skal være i orden, og de udvendige døre 
skal være forsynet med låse og nøgler. 

Lav altid en rapport, der beskriver lejlighedens eller 
værelsets stand som det så ud, da du overtog det, og send 
denne til udlejeren, både anbefalet og almindelig post, 
senest 2 uger efter du har modtaget nøglerne. I modsat 
fald kan du risikere at komme til at betale for manglerne, 
når du engang skal flytte. 

Depositum og forudbetalt leje 

Som depositum kan udlejer opkræve et beløb svarende til 
3 måneders husleje. Dette beløb står som sikkerhed for de 
udgifter, der måtte være, når du flytter fra boligen. 
Herudover må udlejer opkræve forudbetalt husleje, 
ligeledes svarende til et beløb, der ikke må over-stige 3 
måneders leje. Forudbetalt leje er beregnet på at skulle 
"bos op" i perioden fra lejemålet er sagt op, og til du 
fraflytter. 

Der kan ikke gives en tommelfingerregel for, hvor høj 
huslejen må være, da denne kan afhænge af, hvilken type 
bolig man lejer, hvilken stand den er i, og endog hvilken 
kommune man bor i. Specielt i byer med store 
uddannelsessteder bliver der opkrævet for meget i husleje. 
Her kan LLO's sagsbehandlere, i kraft af deres ekspertise 
og erfaring, hjælpe dig med, at få dine penge tilbage. 
Lejernes LO får nedsat lejen i ca. 7 ud af 10 sager vi fører. 
Vi kan højst tænkeligt også hjælpe dig. 

Opsigelse 

Opsigelsesreglerne er forskellige afhængig af, hvilken type 
bolig du lejer. Har du lejet en beboelseslejlighed eller et 
klubværelse, kan du som hovedregel ikke opsiges af 
udlejer, så længe du betaler husleje og overholder 
husorden mv. 

Opsigelsesvarslet er fra din side typisk 3 måneder, med 
mindre andet er aftalt i lejekontrakten, fx. 
tidsbegrænsning. 

Har du lejet et enkeltværelse, er reglerne anderledes. Her 
kan du blive sagt op uden begrundelse af udlejer, med et 
varsel, der er aftalt i lejekontrakten. Er der ikke aftalt 
andet, er opsigelsesvarslet 1 måned, også hvis du selv vil 
sige op. Er der huslejenævn i den kommune, du bor i, kan 
nævnet beslutte at tilsidesætte en opsigelse fra din 
udlejer. 

Printversion Tilbage 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

qalqebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse og materiale til: 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-lejemål 

Tirsdag den 28. april 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 22. januar 
2015 (trykt i GB-Posten nr. 392) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og' A2 boliger 
-D-boliger 

7) Konsekvens af ændring af udlejningsregler 
- For hovedlejer (A3 og A4) 
- For Al og A2 lejere 

8) Beslutning om fremtidig model for udlejning (forslag til afstemningstemaer) 
- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som Ungdomsboliger efter fleksible regler 

r - Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

9) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 (forslag til afstemningstemaer) 

10) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3. 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

11) Udlejning af trinetter til privat udlejning af supplementsrum 
- Udlejning ved BO-VEST fortsætter 
- Opsætning og nedtagning udføres af driften og betales af hovedlejer (se udgiftseksempler) 

Yderligere materiale fra BO-VEST vedr. emnet findes på Galgebakkens hjemmeside: ,vww.galgebakken .dk 
og kan fås ved henvendelse på GAB kontoret eller på Ejendomskontoret. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand/år udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt tirsdag den 14. april 2015) 
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A2-rums beboelseslejemål udlejes efter den almindelige venteliste: 

De nuværende 2-rums supplementsrumsboliger omdannes til almindelige 2-rums boliger 
• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode 

på 2 år - regnet fra indflytningsdato) 
• Haven foran hoveddøren tilføres 2-rums boligen, afgrænset af køkkenvæg og 

gavlflugt ud til strædet. A3-lejeren får således adgang til skuret fra sin A1-hoveddør. 

Hovedboligen omdannes til 3-rums bolig 
• Øvrige haver tilføres 3-rums boligen 

BO-VEST reviderer kontrakterne for begge boligtyper 

Mulighed for fleksible kriterier: 
1. Hovedlejer tilbydes supplementsbo/igen 1.gang supplements/ejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker supplementsboligen, vil de vedtagne kriterier 
træde i kraft. 

2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen.(Forudsætter 
godkende/se af Kommunalbestyrelsen.) 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum på 
de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet nye lejekontrakter 
på A 1- og A2-lejemål. 
Ønsket skæringsdato for konvertering til nye lejekontrakter: 1.9.2015 (skal 
sammenholdes med ovenstående bemærkning om behandling af fleksible 
udlejningskriterier i 1) BO-VEST, 2) Kommunalbestyrelsen). 

D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til 8O-VEST-udlejningsmodel 4: 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være over 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende 
eller under uddannelse. 
Lejemålet opsiges ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er under 
uddannelse. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. (Skal afgøres af 
Kommunalbestyre/sen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste 
efter nedenstående anvisningskriterier: 
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GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Afstemningstemaer til Beboermødet 28. april 2015 
Nedenstående forslag indstilles af GAB til vedtagelse på beboermødet 

Dagsordenpunkt 8 
Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger A1 og A2 
BO-VEST lejekontrakter for A1 og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1: 
A1 og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 
De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til beboelseslejemål. 

• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år - regnet 
fra indflytningsdato) 

• Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: 
1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen den første gang supplementslejer opsiger sin 
lejekontrakt. Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, forbliver den 
permanent A 1 henholdsvis A2 beboelseslejemål. 

2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 

Afstemningstema 1 B 

D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 5: 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende eller 
under uddannelse. 
Lejemålet opsiges ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er under uddannelse. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 

' (Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyre/sen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2. VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 og A2 
på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet yderligere 
lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 
Antallet ændres kun såfremt der sker ændring ved første gangs fraflytninger. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at indrette A 1 
og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer 
samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 



Til Galgebakkens afdelingsbestyrelsesmøde 

Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger 

- Afdelingsbestyrelsen drøfter valg af fremtidig model for udlejning af supplementsboliger i 

Galgebakken 

- At valg af fremtidig model efterfølgende sendes til beslutning på et afdelingsmøde. 

Beskrivelse: 
' 

På VA's organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2015, besluttede organisations-
bestyrelsen, at tage til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken 
lovliggøres, samt at de nuværende supplementslejere, har mulighed for opskrivning på den 
interne venteliste, efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. 

Derudover blev det besluttet, at fremtidig model for udlejning af supplementsboliger på 
Galgebakken sendes til hørring i afdelingsbestyrelsen og besluttes på et afdelingsmøde. 

Supplementsboligerne i Galgebakken udlejes på to forskellige måder - BO-VEST udlejer 
eller privat fremleje. 

BO-VEST udlejer: 
I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har 
administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne 
anvises på. 

I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan 
opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. 
Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 
år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA 
afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder 
ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene 
boliger. 

Privat fremleje: 
BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende 
kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje 
trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af 
almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. 

Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven § 69, dog må lejer ikke installere 

trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. § 28, jf. §§ 29 og 

30. 

Denne konstruktion bruges også på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den 

nuværende form. 



Modeller for fremtidig udlejning: 
Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på 
Galgebakken og 1 rums i Hyldespjældet og vil fremadrettet have samme rettigheder til at 
søge bolig andre steder i VA, som de øvrige beboere. 

2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler 
Der er mulighed for at beslutte, at supplementsboligerne udlejes efter de fleksible 
udlejningsregler, hvor der aftales nogle kriterier, der efterfølgende godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 

3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-rumsboliger) 

Trinette og afløb afmonteres i 1-rumsboligerne, så lejerne fremadrettet må vaske op på 
badeværelset. I så fald kan BO-VEST fortsætte med at udleje efter nuværende praksis. Dette 

gælder dog ikke for A2 på Galgebakken, da dette ikke er et enkeltværelse. 

Dette vil dog betyde, at beboeren ikke kan få bevilliget boligstøtte. 

4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers 

fraflytning 

Mulighed for at afskaffe supplementsboligerne, i takt med, at supplementslejer selv opsiger 

boligen, således at Galgebakken vender tilbage til den oprindelige tanke med store 5 

værelses familieboliger. Dette giver dog en ny problemstilling, hvis hovedlejer ikke ønsker at 
overtage supplementsboligen, da dette vil give et huslejetab på supplementsboligen indtil 

hovedlejer fraflytter lejemålet. 

5) Ungdomsbolig 

Omdannelse af supplementsboliger til ungdomsboliger. Dette vil betyde, at boligerne fortsat 

kan udlejes efter særlige kriterier, men at beboeren kun kan bo der, mens lejer er 

studiesøgende. Skal endelig godkendes af Albertslund Kommune. 

For- og baghaver 
Det skal præciseres, om for- og baghaven hører til hovedlejemålet eller supplementsdelen. 

Tidsplan: 

Nuværende lejere i supplementsboliger på Galgebakken orienteres om ændringen og bliver 
impliceret på ventelisten, dog først med mulighed for opskrivning på den interne venteliste, 

når beboeren har boet i boligen i 2 år. 

Valg af fremtidig model sker efter drøftelse i afdelingsbestyrelsen og beslutning på 

afdelingsmødet. 

Administrationen stopper udlejning af supplementsboliger efter særlige vilkår og indretter os 

efter reglerne i almenlejeloven og lejeloven, så fremtidige ledige lejemål udlejes efter den 

normale venteliste, indtil der er taget stilling til, hvilken model der skal udlejes efter fremover. 



Lovgrundlag: 

Tidligere har det været meget omtvistet og uklart, hvad der definerer henholdsvis 

enkeltværelser og et beboelseslejemål. Retspraksis har dog de seneste år været entydig i 

definitionen, hvorfor der i dag ikke er i tvivl om, at et værelse med etableret trinette og afløb 
er at forstå som et beboelseslejemål med de rettigheder og forpligtigelser det giver. 

Hverken BO-VEST eller hovedlejer kan opsige supplementslejer, medmindre 
supplementslejer misligholder lejekontrakten eller der foreligger de udtømmende grunde i 
LLAB § 85. 

Der henvises til Almenlejeloven § 85 og Lejeloven § 83, stk. 1 
https: //www. rets information .dk/Forms/r071 0.aspx?id = 131954 - Almenlejeloven 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= 132875 - Lejeloven 

Bilag: 
- Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i 

Galgebakken og Hyldespjældet. 



Notat - Udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i VA 

Opskrivning på venteliste 

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udleje supplementsboliger på særlige vilkår i Galgebakken. 

Derfor er nuværende regelsæt i strid med både almenlejeloven og lejeloven. 

Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor hovedlejer slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 

Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 

Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 

Det giver nogen udfordringer at ændre reglerne til gældende lovgivning, men omvendt vil vi stå 
dårligt, hvis der bliver klaget over det eller indbragt en sag for beboerklagenævnet eller boligretten. 

Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 
Bagrunden for, at BO-VEST ikke længere kan udleje supplementsrummene skyldes blandt andet 
en forskel på opsigelsesadgang for henholdsvis enkeltværelser og beboelseslejemål. 

Enkeltværelse: Værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb, fx fælles køkken. 

Beboelseslejemål: Værelse til beboelse inkl. eget trinette/køkken + afløb. 

Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang samt ventelistereglerne, idet at lejer af et 
værelse ikke har ret til at benytte den interne venteliste. 

Hvor mange boliger drejer det sig om: 
Galgebakken: 
Boligtype A1 
Boligtype A2 
Boligtype D (barak) 

34 boliger 
28 boliger 
66 boliger 

Derudover lejer 105 boliglejere en trinette af afdelingen, hvoraf størstedelen formodes at blive 
brugt til privat fremleje. 

Fleksible boliger: 
Boligerne på Galgebakken har været fleksible i forhold til, at den enkelte lejer har kunnet omdanne 
sin 5 rums til en 4 rums og omvendt. Dette har gjort boligerne fleksible for den enkelte familie, idet 
boligen har kunnet tilpasses den enkelte familie, f.eks. når familien fik børn eller når børnene 
flyttede hjemmefra. 

Ved ændring af reglerne mister beboerne i hovedlejemålet denne fleksibilitet, idet hovedlejer ikke 
fremadrettet vil kunne opsige beboeren i supplementsboligen med 1 års varsel. 
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Til gengæld får Galgebakken mulighed for at råde over 1, 2, 3, 4 og 5-rumsboliger, og derved er 
der mulighed for, at f.eks. enlige kan blive boende på Galgebakken, hvis behovet ændrer sig til et 
ønske om en mindre bolig, såfremt modelen for permanent ændring til 1- og 2 rumsbolig besluttes. 

Kan BO-VÆRE være administrator for privat fremleje? 
Administrationen har undersøgt, om det er muligt, at administrationen kan administrere den private 
fremleje, hvis hovedlejeren ønsker dette. Jf. bekendtgørelse om sideaktiviteter, har vi desværre 
ikke hjemmel til dette. 

Hvad gør vi, hvis nuværende hovedlejer ønsker at overtage supplementsboligen? 
Dette kan først ske i forbindelse med, at nuværende lejer i supplementsboligen opsiger boligen. 

Hvad gør vi, hvis nuværende hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen? 
Supplementsboligen omdannes permanent til en bolig og udlejes efter den model, der er valgt. 

1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste 
2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler 
3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser {1-rumsboliger) 
4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning 
5) Ungdomsbolig 

Vi risikerer, at der bor flere end 1 person i supplementsboligen 
Når administrationen tilbyder en 1-rumsbolig, kan vi godt beslutte, at boligen kun skal tilbydes til en 
husstand bestående af en person. Men hvis husstanden efterfølgende vokser (samlever/ børn), 
har lejer ret til at blive boende, indtil lejeren selv vælger at opsige boligen. 

Supplementslejerens rettigheder 
De nuværende lejere i supplementsboligerne har fået boligen på særlige vilkår. De har derfor ikke 
haft fortrinsret til de øvrige boliger i V A. 

Ved ændring af udlejningsreglerne vil kommende beboere i 1- og 2 rumsboliger på Galgebakken 
have samme rettigheder til at søge bolig andre steder i VA, som de øvrige beboere, efter en 
karensperiode på 2 år. 

Lovgrundlag vedr. venteliste: 

Lejerne har rettigheder fra lejeaftalens ikrafttræden, jf. bekendtgørelse om udlejning af 
almene boliger§ 3, stk. 7. 
Lejerne har ret til fortrinsret oprykning på den interne venteliste, jf. § 7 
Fortrinsretten kan begrænses ved en karensperiode på maksimalt 2 år, jf. § 8, nr. 3. 

16. marts 2015 
Tina Jepsen / Anne Kløvgaard Galthen 
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Notat vedrørende fleksibel udlejning og fleksible udlejningskriterier 27. marts 2015 

Fleksible udlejningskriterier 
Det er muligt at bruge fleksible udlejningskriterier til at udleje efter nogle andre kriterier end 
ventelisten. Der kan vælges fleksible udlejningskriterier for hele afdelingen eller en bestemt type 
bolig, hvor der er særlige behov at tage hensyn til eller der ønskes en anden beboersammen
sætning end det, der kan opnås via de normale ventelister. 

Ved fleksible udlejningskriterier, udlejes der ikke efter den normale venteliste men efter nogle 
aftalte kriterier (lidt ligesom der har været gjort i forbindelse med udlejning af supplementsboliger). 
Dette betyder, at visse persongrupper vil have fortrinsret frem for andre på den almindelige 
venteliste. 

Selvom en person har fået tildelt en bolig efter de fleksible udlejningskriterier, er det stadig muligt 
for lejeren at søge videre på den interne venteliste efter en karensperiode på 2 år. 

Forslag til kriterier- dog skal det efter beboermødet godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Overordnede kriterier 
1. Hovedlejer tilbydes supplementsboligen ved opsigelse. Såfremt hovedlejer ikke ønsker 
supplementsboligen, vil de vedtagne kriterier træde i kraft, der f.eks. kan være: 

2. Lejeren skal ved indflytning være over 18 år og under 35 år og være uddannelsessøgende/ 
under uddannelse. 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående kriterier: 

Kriterier 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2" VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Det er også muligt at beslutte, at der ikke må bo børn i lejemålet, dog stadig med forbehold for 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Disse kriterier kan besluttes både for A 1, A2 og for D-huse (barakkerne). Afdelingen har også 
mulighed for at beslutte, at A 1 og A2 udlejes efter en slags kriterier og at D-husene udlejes som 
ungdomsboliger efter nogle andre kriterier. 

Lovgivning vedrørende kriterier: 
• Almenboliglovens § 60: For almene familieboliger, der ikke er omfattet af§ 59, stk. 1 eller 2, 

eller§ 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de 
ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved 
aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af 
kommunalbestyrelsen. 

• Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er 
kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden 
udløbet af 4-års-perioden. 



• Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om indgåelse 
af aftaler efter stk. 1, 1. pkt., træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter anmodning 
fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier. Afgørelsen træffes efter 
høring af par1eme og på baggrund af en udtalelse fra Landsbyggefonden. 

= Vi kan derfor formentlig aftale de kriterier som afdelingen ønsker, så længe kommunen 
efterfølgende godkender aftalen. Der er i hvert fald ingen lovmæssige bindinger i forhold 
til hvilke kriterier, der kan aftales, så det vil afhænge af de lokale forhold. Fx 
efterspørgsel på ungdomsboliger. 

Overordnede problemstillinger og lovgivning: 
• Kan barakkerne få status som ungdomsboliger? Ja, almenboliglovens § 4, stk. 8. 

• Er det kommunalbestyrelsen, der tager stilling til omstatuering/markering? Ja. 

• Vil du koste noget at omstatuere I mærke barakkerne fra familieboliger til ungdomsboliger, og i 
så fald hvor meget? Det må kommunalbestyrelsen beregne. 

• Kan kommunen overtage 100 % anvisningsret, hvis det aftales Ja, jf. almenboliglovens § 59, 
stk. 3, jf. stk. 2. samt for familieboliger, jf. almenboliglovens § 59, stk. 2. 

• Hvilke fleksible udlejningskriterier kan der aftales for barakkerne / ungdomsboligerne?: 
o Som familieboliger(tidl. supplementsrum): Almenboliglovens § 60: For almene 

familieboliger, der ikke er omfattet af§ 59, stk. 1 eller 2, eller§ 63, kan kommunal
bestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en 
boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem 
kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. 

o Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. 
Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision 
inden udløbet af 4-års-perioden. 

o Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om 
indgåelse af aftaler efter stk. 1, 1. pkt., træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier. 
Afgørelsen træffes efter høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra 
Landsbyggefonden. 

o = Vi kan derfor formentlig aftale det, vi ønsker, så længe kommunen går med til det. 
Der er i hvert fald ingen lovmæssige bindinger i forhold til hvilke kriterier der kan 
aftales, så det vil afhænge kun af de lokale forhold. Fx efterspørgsel på 
ungdomsboliger. 

o Lovgivning: Almenboliglovens§ 59, stk. 3: Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende 
anvendelse på almene ungdomsboliger, dog således at kommunalbestyrelsen anvender de 
pågældende ungdomsboliger til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. 
= dvs. at såfremt vi giver kommunen 100 % anvisning på barakkeme, og de får status som 
ungdomsboliger, så skal kommunen først og fremmest anvise dem til løsning af 
ungeboligsociale problemer og dernæst kommer vores kriterier. 



$M Wlltpg?-:: _ . l;l?,;11/ 2 W Zo/ 5: 
5/5.2015: 
Til GABs supplementsbolig udvalgs møde i eftermiddag: 

Nf. og ud fra mine notater en meget hurtig og meget foreløbig opsamling af de 
væsentligeste spørgsmål fra beboermødet om supplementsboliger. (Kmrekturlæsning 
er der heller ildce blevet tid til) 

mvh fra Sten 

Hvorfor skal reglerne ændres?: 
Fordi VAs/B-Vs nuværende praksis og lejekontrakter for udlejning af supplementsrum/boliger ikke 
er lovlig. Det er ikke værrelser, men boliger -pga. eksistensen af køkkentrinetter i lejemålet, og 
lejere i boliger er uopsigelige (hvis de overholder reglerne). Derfor ikke lovligt med 1 års 
opsigelsesfrist i B-V s kontrakter. 

Hvilken konkret dom ligger til grund for ændret retsparksis? 
Ikke en konkret enkelt domsafgørelse, som der kan henvises til, men en gradvis ændring af praksis, 

, som B-V først for nylig er belvet opmærksom på. 

Hvorfor ikke varsling og muligehed for en længere omstillingsfrist? 
Fordi loven der gir uopsigelighed ikke har muligheder for dispensation el.lign. Derfor kan B-V ikke 
give frist og varsel. 

Kan man fjerne trinitterne/køknerne, så supplementsudlejningerne fortsat er værelser? 
Hvis der efterfølgende opsættes et køkken (også af supplementslejeren) overgår status til en bolig 
med uopsigelighed. 

Hvorfor skal udlejningsreglerne også ændres for D-husene? 
Fordi D-huse indtil nu også er belvet udlejet som værelser. 

Hvis ændringerne skal laves pga. lovgivning, hvorfor så holde BM med beslutninger? 
BM kan lave ændringsforlsag til de forslag GAB har fremsat. F.eks. beslutte en anden model end at 
gøre D-huse til ungdomsboliger. Men BM kan ikke beslutte, at der ikke skal vedtages nogle 
ændringer for derved at opretholde den nuværende tilstand, fordi denne ikke er lovlig. B-V har i et 
notat opridset forskellige modeller, som der kan vælges imellem. 

Hvem får de ændrede udlejningsregler konsekvenser for? 
Ændringerne afudlejningsreglerne drejer sig kun om de boliger, hvor det er B-V, som har 
kontrakten for udlejningen af supplementsboligen. Altså il<l<:e de private udlejninger, som sker efter 
en anden lovgivning. Lejeren i supplemnetsboliger får bedre vilkår (uopsigelighed og intern 
oprykninsret til anden og større bolig på GB.) Hovedlejeren (=HL) mister muligheden for (med et 
års frist) at inddrage en B-V supplementslejemål i sin egen bolig. 

Skal udlejningsreglerne også ændres for B-V supplementslejemål i rækkehusene? 
Nej - fordi B-V har ikke nogen lejekontrakter for supplementsboligerne her. Alle udlejninger er 
private. 

Udlejningsreglerne for private udlejninger af supplentsboliger? 
Ved en privat udlejning af en supplements bolig, har lejeren i supplements boligen 1 års 
opsigelsesfrist, fordi dette i flg. loven er en privat udlejet bolig og ild<:e kun et privat udlejet værelse. 
HL kan kun sige sin supplementslejer op, hvis det skyldes at HL vil inddrage supplementsrummene 



Blli\f medlem I ~ A:-Z l Regler og bæ I PressemedrllelelSler I Ariikfer og analt,ise 

C.1-01.-2005 -

Leje af klub- og enkeln-æreher 

.8.t leje lejlighed ellier værelise i det private udlejningsbyggeri kan blive et dyrt minde, men er du 

Behoelses:lejemål - kmb- eller e:nkeltrærehe 

forberedt kan det i mange tilfælde undg~s. 

Reglerne om at bo leje er forskellige afhængig af om man bor leje i en beboelseslejlighed, et kf ub-værelse eller enkeltværelse. For 
beboe[sesJejemål og l!dubværefser e:r regleme stort set ens, me:n for enkelt-værelser er reglerne anderledes. 

Selv om lejekontrakten beskriver lejemålets status som beboelseslejemål, klub- el.ler enkeftværelse., behøver dette ikke at være kon-ektr da det er 
lejemålets rent fysiske forhold, der er afgørende herfor. 

Det har også betydning for din mulighed for at opnå individuel boligstøtter om du bor i en beboelseslejlighed, klub- eller enkeltværelse. En betingelse 
fur at opnå individuel boligstøtte er, at der ti[ lejemå;let hører et selvstændigt køkken med afløb. 

Der er tal•e om en beboelseslejlighed i lejelovgi\,ningens forstand, hvis der til lejemålet hører et sehtstændigt køl!dcen med afløb. 

Der er ta.le om klubværelse nir man ha,r et lejem~I med egen iindgang, uden køkken med afføb, og hvor man deler køkken med andre husstande. 
Dette gælder og~ selv om lejemifet har toilet med bad, og eventuelt et tekøkken. 

Et enkeltværelse er et lejet værelse, der er en del af udlejerens egen lejlighed eller en del a.f et en- eller tofamilieshus, som udlejeren selv bebor. 
Typisk deler man køkken og bad med ens udlejer, n~r man bor p~ enkeltværelse~ 



Forbedringer 

Spørgsmål og svar 

Aktuelt 
Fd''f~'r•r,,~,~r / \ZerJte!l~ster 

VENTELISTER 

B,eboerdemokrati 

Tilmeld 
nyheder 

Boligsocial 

Alle boUgo,rganisationer har to ventelister - den der har stået 
længst på ventelisten, er den første" der får tilbudt boligen. 

Alle boligorganisationer har to ventelister. 

Byggeri 

• En almindelig venteliste, hvo.- du kan blrve skrevet op, til en bolig. 
• En oprykningsvente[iste, som du kan blive skrevet op p~, hvis du i fo.-vejen 

har en bolig boligorganisationen og ønsker at flytte til en anden bolig 
samme boligorganisation. 

Den der har ~et længst p~ ventelisten er den første, der ~r tilbudt en ledig bofrg, 
forudsat at den p~gældende opfylder krav til husstandens størrelse o,g 
sammensætning. 

Skulle du akut~ behov foir en bolig, ændrer det ikke ved din placeriing p~ 
ventelisten. 

Oprykningsret 
Du har opirykrting:sret til en anden boltg i den boligorganisation, du bo,r i. Denne ret 
gælder dog kun, hvis din nuværende bol'i,g bliver ledig, nir du flytter. D.v.s. i 
tilfælde af s,kilsmisse, hvor den ene part belholder lejligheden, og den anden part 
skal have en ny lejlighed, bortfalder oprykningsretten, medmindre der er 
fællesbørn under 18 ~r, og disse bo,r lejem~!et. I det tilfæfde har den fraflyttende 
ægtefæ!re/samlever opirylmingsret i :Il ~r. 

S1;dst opdaiteir-et de.11 23. ,c>A:tober 201.2 

Om BO-VEST Kontakt 
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Galgebakkens GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 

2620 Albertslund 
afdelingsbestyrelse 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Afstemningstemaer til Beboermødet 28. april 201.5 
Nedenstående forslag indstilles af GAB til vedtagelse på beboermødet 

. -
Dagsordenpunkt 8 
Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger A1 og A2 
BO-VEST lejekontrakter for A1 og A2 ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 1: 
A1 og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den almindelige venteliste: 
De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger æ'.ndrer status til beboelseslejemål. 

• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende regler (karensperiode på 2 år - regnet 
fra indflytningsdato) 

• Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: .//-·~·· · ··, 

1._ A3- og A4-le}er tilbydes su·~pl~mentsboligen i:fen første gan~upplem~ntslejer ~psiger sin 
lejekontrakt. Safremt hovedlejer ikke ønsker at 6\lertage-supp1ementsbollgen, f€>ffll-ivef• den 
-J9.eEm-Sflent A 1 henholdsvis A2 beboelseslejemål. I 50:.iHA/ 

2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Både 1. og 2. forudsætter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.) 

Afstemningstema 1 B 

D-boliger 
Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 5: 

Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være uddannelsessøgende eller 
under uddannelse. 
Lejemålet opsiges ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er under uddannelse. 
Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 
(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på venteliste efter 
nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2. VA's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af supplementsrum A1 og A2 
på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i fremtiden ikke blive oprettet yderligere 
lejekontrakter på A1- og A2 lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
A1: 34 boliger 
A2: 28 boliger 
Antallet ændres kun såfremt der sker ændring ved første gangs fraflytninger. 

Begrundelse for dette forslag: 
Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget omkostningskrævende at indrette A 1 
og A2 boliger, idet der skal foretages omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer 
samt forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 40.000,- kr. 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse og materiale til: 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 
Nye udlejningsregler for 

supplementslejemål Al, A2 og D-boliger 
og deraf følgende ændringer for AS, A4 og A3-Iejemål 

Tirsdag den 28. april 2015 
kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Referat fra beboermødet 22. januar 
2015 (trykt i GB-Posten nr. 392) 5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres? 
- Al og A2 boliger 
- D-boliger 

7) Konsekvens af ændring af udlejningsregler 
- For hovedlejer (A3 og A4) 
- For Al og A2 lejere 

8) Beslutning om fremtidig model for udlejning (forslag til afstemningstemaer) 
- Al og A2 udlejes som beboelseslejemål med oprykningsret 
- D-boliger udlejes som Ungdomsboliger efter fleksible regler 

! - Stop for indretning af nye Al og A2 med BO-VEST-lejekontrakt 

9) Beslutning om fordeling af haver til Al og A2 (forslag til afstemningstemaer) 

10) Ombygning af C2/C4 til 2 x C3. 
- Forslag om at indstille ombygninger a.h.t Helhedsplan-planlægningen 

11) Udlejning af trinetter til privat udlejning af supplementsrum 
- Udlejning ved BO-VEST fortsætter 
- Opsætning og nedtagning udføres af driften og betales af hovedlejer (se udgiftseksempler) 

~ 
(Fra: Indkaldelse og materiale til beboermøde vedr. supplementslejemål 28. april 2015) 



Afstemningstemaer til Beboermødet 
28. april 2015 

Dagsordenpunkt 8 

Al/ A4 

27-04-2015 

A2 / A3 Bolig 

Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger Al og A2 
BO-VEST lejekontrakter for Al og A2 ændres til BO-VEST
udlejningsmodel 1: 
Al og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den 
almindelige venteliste: 

De nuværende 1 og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til 
beboelseslejeinål. 

Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende 
regler (karensperiode på 2 år - regnet fra indflytningsdato) 
Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

1 



Afstemningstema lA 

Forslag om Fleksible kriterier: 

• 1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen den 
første gang supplementslejer opsiger sin lejekontrakt. 
Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage 
supplementsboligen, forbliver den permanent Al 
henholdsvis A2 beboelseslejemål. 

• 2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo 
børn i boligen. 

(Både I. og 2.forudsættergodkende/se af kommunalbestyre/sen.) 

Afstemningstema lB D-boliger 

Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 5: 
Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 årog under JO årog være 
uddannelsessogende eller under uddannelse. 
• t~~~r;1~~eJ~[i!fs~ ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er 

• Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 

(Ovenstående skal godkendes af Kommunalbestyre/sen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på 
venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 
• I. Gal/lebakkens unge1 der bor hjemme 

2. V As unge, der bor njemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

27-04-2015 

D Bolig 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af 
supplementsrum Al og A2 på de hidtil gældende vilkår. Og der vil i 
fremtiden ikke bli,•e oprettet yderligere lejekontrakter på Al- og A2 
lejemål, Det nu\'ærende antal fastfryses: 
• Al: 34 boliger 
• A2: 28 boliger 
Antallet ændres kun såfremt der sker ændring ved første gangs 
fraflytninger. 

Begrundelse for dette forslag: 

Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 
omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet der skal foretages 
omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer samt 
forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en Al eller A2 vil beløbe sig til: ca. 
40.000,- kr. 

2 
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Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 2 
Privathave til Al boliger 
• De nuværende Al 

boliger tildeles haven 
foran hoveddøren 
afgrænset afkøkkenvæg 
og gavlflugt ud til 
strædet 

• Øvrige haver tildeles A4 
boligen. 

Dagsordenpunkt 10 

27-04-2015 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 2A 
Privathave til A2 boliger 

De nuværende A2 boliger 
tildeles haven foran 
hoveddøren afgrænset af 
køkkenvæg og gavlflugt 
ud til strædet. 
A3-lejeren får således 
adgang til skuret fra sin 
Al-hoveddør. 
Øvrige haver tildeles A3 
boligen. 

Dagsordenpunkt 10 

Afstemningstema 3 
Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 
• Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at srumnenlæglle 

C2/C4 lejemål til 2 stk C3-lejemål efter særlige vedtagne kritener og 
inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på 
et beboennøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud afk-voten på i alt 44 stk. 
Vi hari 2015 budgetteret med 1 ombygning afC2/C4 og den vil 
blive genøemfort såfremt der indsendes ansogning inden 1.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette C3 boliger, idet der skal foretages 
omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rørføringer srunt 
forbmgsmålere. 
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Dagsordenpunkt 11 

Afstemningstema 4 
Trinetter til privat-udlejninger af Al, A2 og Bl 

• BO-VEST fortsætter med udlejning af trinetter til brug ved 
privatudlejninger. 
Opsætning og nedtagning af trinette skal udføres af Driften; 
men fra 1.1.2016 betales udgiften herfor af hovedlejer. Dette 
gælder også nedtagning af eksisterende trinetter. 
Prisen for opsætning fastsættes til 6.500,- kr i 2015-priser 
Prisen for nedtagning fastsættes til 5.900,- kr i 2015-priser 

Afstemningstema 4A 
• Såfremt vedtagelse af afstemningstema 4 foreslås det at 

nedsætte prisen for Trinette-leje fra 165,- kr/måned til 100,
kr/måned. 
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Dagsordenpunkt 11 
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Galgebakken 

27-04-2015 

Mulige Udleiningsmodeller 

• 1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den 
almindelige venteliste 

• 2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter 
fleksible udlejniugsregler 

• 3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser ( 1-
rumsboliger) 

• 4) Alle supplementsboliger sammenlægges med 
hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning 

• 5) Ungdomsbolig 
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Afstemningstemaer til Beboermødet 
28. april 2015 

Dagsordenpunkt 8 

A1/A4 

Afstemningstema 1A 

Forslag om Fleksible kriterier: 

• 1. A3- og A4-lejer tilbydes supplementsboligen den 
første gang supplementslejer opsiger sin lejekontrakt. 
Såfremt hovedlejer ikke ønsker at overtage 
supplementsboligen, forbliver den permanent Al 
henholdsvis A2 beboelseslejemål. 

• 2. Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo 
børn i boligen. 

(Både I. og 2.forudsællergodkende/seafko1111111111albestyre/sen.) 

27-04-2015 

A2 I A3 Bolig 

Afstemningstema 1 

Vedr. Supplementsrumsboliger Al og A2 
BO-VEST lejekontrakter for Al og A2 ændres til BO-VEST
udlejningsmodel 1: 
Al og A2 rums beboelseslejemål der udlejes efter den 
almindelige venteliste: 

De nuværende I og 2 rums-supplementsboliger ændrer status til 
beboelseslejemål. 
• Lejeren får oprykningsret som intern beboer efter gældende 

regler (karensperiode på 2 år - regnet fra indflytningsdato) 
• Hovedboligen forbliver 3 henholdsvis 4 rums bolig 

D Bolig 

1 



Afstemningstema lB D-boliger 

Lejekontrakter for D-boliger ændres til BO-VEST-udlejningsmodel 5: 
Ungdomsboliger til unge under uddannelse efter flg. fleksible kriterier: 

Lejeren skal ved indflytning være fyldt 18 år og under 30 år og være 
uddannelsessogende eller under uddannelse. 
• t~t~~~~eJ:f;!f:e~ ved lejers 30. år, men kan fortsætte, så længe lejeren er 

• Boligen udlejes til en person, og der må ikke bo børn i boligen. 

(Ol'enstående skal godkendes af Ko11111111nalbestyrelsen.) 

Ansøgere, der opfylder ovennævnte kriterier, vil herefter blive skrevet op på 
venteliste efter nedenstående prioriterede anvisningskriterier: 

1. Galgebakkens unge, der bor hjemme 
2. V A's unge, der bor hjemme 
3. Øvrige unge fra Albertslund 
4. Andre 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 2 
Privathave til Al boliger 
• De nuværende Al 

boliger tildeles haven 
foran hoveddøren 
afgrænset afkøkkenvæg 
og gavlflugt ud til 
strædet 

• Øvrige haver tildeles A4 
boligen. 

Dagsordenpunkt 10 

27-04-2015 

Afstemningstema 1 C 

BO-VEST skal med omgående virkning stoppe for udlejning af 
supplementsrum Al og A2 på de hidtil gældende vilkår, Og der vil i 
fremtiden ikke blive oprettetyderligere lejekontrakter på Al- og A2 
lejemål. Det nuværende antal fastfryses: 
• Al: 34 boliger 
• A2: 28 boliger 
Antallet ændres kun såfremt der sker ændring ved første gangs 
fraflytninger. 

Begrundelse for dette forslag: 

Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil det være meget 
omkostningskrævende at indrette Al og A2 boliger, idet der skal foretages 
omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rorføringer samt 
forbrugsmålere. 
Ekstraprisen for ombygning til en A 1 eller A2 vil beløbe sig til: ca. 
40.000,- kr. 

Dagsordenpunkt 9 

Afstemningstema 2A 
Privathave til A2 boliger 
• De nuværende A2 boliger 

tildeles haven foran 
hoveddøren afgrænset af 
køkkenvæg og gavlflugt 
ud til strædet. 

• A3-lejeren får således 
adgang til skuret fra sin 
Al-hoveddør. 

• Øvrige haver tildeles A3 
boligen. 

Dagsordenpunkt 10 

Afstemningstema 3 
Stop for ombygning af C2/C4 til 2 x C3 

Der er på Galgebakken vedtaget muligheden for at sammenlæglle 
C2/C4 lejemål til 2 stk C3-lejemål efter særlige vedtagne kritener og 
inden for en vedtagen max-kvote. 
Denne mulighed foreslås nu afskaffet, hvilket kræver vedtagelse på 
et beboermøde. 
Der er til nu indrettet 32 stk C3 boliger ud af kvoten på i alt 44 stk. 
Vi hari 2015 budgetteret med 1 ombygning afC2/C4 og den vil 
blive gennemført såfremt der indsendes ansøgning inden I.9.2015. 

Begrundelse for dette forslag: 
• Efter gennemførelse af helhedsplan, vil det være meget 

omkostningskrævende at indrette C3 boliger, idet der skal foretages 
omfattende ændringer af ventilationsanlæg og rorforinger samt 
forbrugsmålere. 
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Dagsordenpunkt 11 

Afstemningstema 4 
Trinetter til privat-udlejninger af Al, A2 og Bl 

BO-VEST fortsætter med udlejning af trinetter til brug ved 
privatudlejninger. 
Opsætning og nedtagning aftrinette skal udføres af Driften; 
men fra 1.1.2016 betales udgiften herfor af hovedlejer. Dette 
gælder også nedtagning af eksisterende trinetter. 
Prisen for opsætning fastsættes til 6.500,- kr i 2015-priser 
Prisen for nedtagning fastsættes til 5.900,- kr i 2015-priser 

• Afstemningstema 4A 
Såfremt vedtagelse af afstemningstema 4 foreslås det at 
nedsætte prisen for Trinette-leje fra 165,- kr/måned til 100,
kr/måned. 
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Dagsordenpunkt 11 
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Galgebakken Mulige Udlejningsmodeller 

• 1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den 
almindelige venteliste 

• 2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter 
fleksible udlejningsregler 

• 3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser ( 1-
rumsboliger) 

• 4) Alle supplementsboliger sammenlægges med 
hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning 

• 5) Ungdomsbolig 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 

Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Vinie - og Sten. 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
6. maj 2015 20:46 
'Vinie Hansen'; 'Vinie Hansen, VA best, VA 60 - ARBEJDE' 
'Galgebakkens Beboerkontor' 
SV: Referat fra beboermøde 28. april om supplemenstsboliger 
Referat fra BM om suppl.rumsboliger med BS-korr., 6.5.15 (2).docx; 
_ Certification_.htm 

Jeg synes, det er et meget flot og dækkende referat, der svarer til mine egne notater og "høren efter". 
Så snart Vinie har godkendt det - af praktiske grunde gerne det med min korrektur - og Sten har renskrevet, 
vil jeg foreslå, at det sendes til dem, der skal deltage i det kommende forberedelsesmøde: 
VH, Al<G, CB, Jens Ellesøe, Niels !<eller og BS. 
Anne spør i mailrunde, om Tina Jepsen (tje@bo-vest.dk) osse skal inviteres til formødet. 
Tina har været med i den første forberedelsesrunde, men var på ferie, da vi havde beboermøde. 
leg synes, det vil være glimrende, så forberedelsen blir delt på flere hænder, da tiden er kort. 

.. så fald skal hun osse ha' referatet. 
Hilsen -
Biba 
PS Især pkt. 8 om opsigelsesfristen på 12 måneder for hovedlejer med privat udlejning vakte undren, men svaret er 
rigtigt gengivet. 
Det kommer med under de spørgsmål, vi gerne vil ha' uddybet - på mødets vegne. 

Fra: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:qalgebakken@lmail.dk] 
Sendt: 6. maj 2015 18:14 
Til: Vinie Hansen; Biba Schwoon 
Emne: Referat fra beboermøde 28. april om supplemenstsboliger 

Hej Vinie og Biba: 

Vedhæftet referatet (inkl. sammenfatning af spørgsmål og uddybende svar) fra beboermøde 28. april om nye 
udlejningsregler. Til evt. rettelser og kommentarer . 
. lvis det kan nås, vil det være rigtigt godt med respons senest i løbet af fredag d. 8., for så kan jeg nå at få referatet 
færdigt til Galgebakke Posten, som bladgruppen laver søndag aften den 10. maj. Det trykte blad bliver uddelt i 
weekenden 15-17. maj. (Jeg ekstra-tjekker datoerne med bladgruppen.) 
Det færdige referat til underskrift kommer jeg så rundt med i næste uge. 

Mvh fra Sten 

pS: 
Vedrørende lydoptagelsen af beboermødet, så er denne ikke blevet til noget (som jeg fik mistanke om allerede på 
mødeaftenen under pausen). Den korte forklaring er, at jeg trykkede på den forkerte knap. Den lidt længere 
forklaring er, at der på det nye anlæg ikke er lampe som løser rødt, mens anlægget optager. Der kommer kun en 
kodebesked i displayet på 3-4 sec. varighed, som fortæller, hvilken funktion man har sat i gang. Så det er altså først 
efterfølgende, at man være 100% sikker på, at man har gjort noget forkert (lidt ligesom rejeskortetl) 

08-05-2015 14:1314:13 



Referat fra 

Beboermøde om nye udlejningsregler for supplementslejemål 
tirsdag den 28. april 2015 

Baggrunden for beboermødet var, at BO-VESTs hidtidige udlejningsregler for supplementsfløjene i 
gårdhavehusene (og for D-husene) skal ændres, fordi reglerne ikke er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og retspraksis. Beboermødet var indkaldt for en orientering fra BO-VEST om 
de juridiske problemstillinger samt for at behandle en række forslag fra GAB til nye 
udlejningsregler. Inden beboermødet var husstandsomdelt et oplæg fra GAB samt et papir med 
afstemningstemaerne for forslagene. På Galgebakkens hjemmeside ( www.galgebakken.dk) var tre 
uddybende notater fra BO-VEST tilgængelige for beboerne. Notaterne kunne også fås ved 
henvendelse til GAB kontoret og Ejendomskontoret. 

Til beboermødet blev udleveret stemmesedler til 67 husstande, hvilket (ved 700 = 100%) svarer til, 
at 9,6% var repræsenteret på mødet. På mødet deltog endvidere !Anne Kløvgaard Galthen pg 
~arsten Brank ~ra BO-VEST samt formand for BO-VESTs og 1v A~ bestyrelse Vinie Hansen ( som 
blev valgt til dirigent på mødet). Galgebakkens Ejendomsleder Susanne Palstrøm deltog også i 
mødet. 

1) Dirigenter: Vinie Hansen (formand for BO-VESTs og V As bestyrelse) blev valgt til dirigent. 
Jytte Jørgensen blevvalgt tilmeddirigent. 
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Stemmeoptællere: Benny Klausen, Leif Neergaard og Søren Vinzent. 
4) Referat fra beboermøde 22. januar 2015 (om affaldsforsøget): Ingen bemærkninger. 
5a) Forretningsorden: Den sædvanlige forretningsorden blev godkendt. 
5b) Dagsordenen: Den fremlagte dagsorden godkendt uden ændringer. 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres 

Der blev orienteret om årsagen til at BO-VESTs udlejningsregler skal ændres for boligtyperne Al 
og A2, altså supplementsfløjene i gårdhavehusene (samt for D-husene) for de lejemål, hvor lejeren 
har en kontrakt med BO-VEST. Det afgørende er, at lejemålene har et selvstændigt køkken med 
afløb og derfor ikke som hidtil kan betragtes som enkeltværelser. 

7) fkonsekven~ af ændring af udlejningsregler 

Der blev orienteret om konsekvenserne for hovedlejerne i A3 og A4 boligerne: Disse kan ikke 
længere med et års frist inddrage BO-VEST udlejede A2 eller Al fløje i deres lejemål, fordi lejerne 
i sidefløjene skal have nye lejekontrakter fra BO-VEST med uopsigelighed (tilsvarende øvrige 
lejeres µopsigeli~). 

Der blev orienteret om konsekvenserne for lejerne i de BO-VEST udlejede A2 og Al boliger: Med 
en ny lejekontrakt fra BO-VEST risikerer disse lejere ikke længere at skulle flytte med et års varsel 
(forudsat naturligvis at de overholder de almindelige regler). Endvidere får de oprykningsret, dvs. at 
de kan søge en anden bolig efter samme regler som de øvrige lejere på Galgebakken, som har en 
lejekontrakt med BO-VEST. Herved får de lettere ved at flytte videre til en større bolig på 
Galgebakken. 

- Spørgsmål og kommentarer 
Der kom mange spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne til orienteringen fra BO-VEST. 
Både vedrørende punkt 6 om hvorfor reglerne skal ændres og vedrørende pkt. 7 om konsekvenserne 
af ændringerne (spørgsmål og uddybende svar er søgt sammenfattet nf. efter det egentlige 
mødereferat). 
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En række af spørgsmålene og kommentarerne drejede sig om vilkårene for private udlejninger af 
supplementsboliger (dvs. de BO-VEST lejemål, hvor hovedlejeren har en lejekontrakt med BO
VEST for hele det 5-rums gårdhavehus og selv har oprettet en lejekontrakt for privat udlejning af 
Al eller A2 fløjen.) Her oplyste BO-VEST, at det med lovgivningen for sådanne private udlejninger 
gælder, at lejeren i supplementsboligen kun kan opsiges af hovedlejeren med en frist på 12 
måneder, og kun kan opsiges, hvis hovedlejeren vil inddrage supplementsfløjene i sin egen bolig, 
ikke hvis opsigelsen sker med henblik på en ny udlejning af supplementsboligen til anden side. 

- Udskydelse af beslutninger om nye regler og afholdelse af et nyt beboermøde 

Pga. af de mange spørgsmål og kommentarer og den usikkerhed, som der blev givet udtryk for, 
forslo~ dirigenten efter pausen, at mødet blev afsluttet, når aftenens tidsramme var nået, uden at der 
blev truffet beslutninger om nye udlejningsregler. Endvidere at der bliver indkaldt til et nyt 
beboermøde om emnet inden for en måneds tid, og at beboere, som ønsker at komme med 
ændringsforslag i forhold til de fremlagte forslag fra GAB får mulighed for dette. 

Beboermødet tilsluttede sig dirigentens forslag. 

8) Uddybende orientering om [GAB~ forslag til nye regler 

Sidste del af mødet blev hermed en orientering (inkl. spørgsmål og kommentarer) om GABs forslag 
til nye udlejningsregler. 

PABS, forslag indebærer, at de nye udlejningsregler bliver udformet, så opdelingen i og fordelingen 
af BO-VEST udlejede A5, A4, A3, A2 og Al boliger bliver fastfrosset. Dette for at undgå at påføre 
,~fdelingen~ fælles udgifter til ombygninger ved løbende oprettelse/nedlæggelse af 
supplementsboliger, som vil blive endnu større efter helhedsplanens renoveringer, hvor der skal 
etableres ventilationsanlæg og forbrugsmålere for hvert enkelt lejemål. Endvidere er en fastfrysning 
af antallet af boliger og rumfordelingen nødvendig af hensyn til projekteringen af helhedsplanen. 

Selv om lovgivningen, som der ikke kan stemmes om på beboermødet, er årsag til at 
udlejningsreglerne skal ændres, så er der inden for lovgivningen forskellige muligheder for nye 
regler, herunder forskellige muligheder for fleksible udlejningsregler, som dog skal aftales med og 
godkendes af kommunen. Beboermødet kan godt vedtage andre udlejningsregler end de forslag, 
som GAB har fremsat, men kan ikke vælge at bibeholde de hidtidige udlejningsregler, fordi de er i 
modstrid med lovgivningen. 

Mødet sluttede kl. ca. 22.30 

--- . Maj 2015 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyrelsen: Referent: 
Vinie Hansen Biba Schwoon StenHansen 

BILAG: 

Sammenfatning af spørgsmål og uddybende svar fremkommet under mødet. 
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BILAG 
Til referat fra beboermøde 28. april 2015 om nye udlejningsregler. 

Nedenfor er hovedparten af de mange spørgsmål og uddybende svar, som fremkom på 
beboermødet, søgt sammenfattet i nogle punkter. 

Forklaringer til forkortelserne: GAB = Galgebakkens Afdelings Bestyrelse. BM = Galgebakkens 
beboermøde. VA = Vridsløselille Andelsboligforening, dvs. boligforeningen. B-V= BO-VEST, dvs. 
boligselskabet. HL = Hovedlejer, dvs. den, som bor i de store lejemål: AS, A4, A3, og som har 
lejekontrakt på dette med V AÆO-VEST.) 

Hvorfor skal reglerne ændres? 
Fordi B-Vs nuværende praksis og lejekontrakter for udlejning af supplementsrum/boliger ikke er 
lovlig. Det er i lovens forstand ikke værelser som hidtil antaget, men selvstændige boliger pga. 
eksistensen af køkkener med afløb i lejemålet, og lejere i boliger (til forskel for i værelser) kan ikke 
opsiges af B-V (hvis de i øvrigt overholder reglerne). Derfor er det ikke lovligt med 1 års 
opsigelsesfrist i B-Vs kontrakter for supplementslejemålene. 

Hvilken konkret dom ligger til grund for ændret retspraksis? 
Der kan ikke henvises til en konkret enkeltstående domsafgørelse, da det drejer sig om over tid 
gradvis ændring af retspraksis, som B-V først for nylig er blevet opmærksom på. 

Hvorfor har B-V ikke udsendt varslingsbreve med frist til de berørte lejere? 
Fordi loven, som indebærer uopsigelighed for lejerne i supplementsboligerne, ikke indeholder 
nogen tidsfrister eller muligheder for dispensation. Derfor kan B-V heller ikke give varsler og 
frister til de berørte hovedlejere. 

Kan man fjerne trinette-køkkenerne og så fortsat udleje som værelser? 
Hvis der efterfølgende opsættes et køkken (også af supplementslejeren selv) overgår lejemålets 
status fra et værelse til en selvstændig bolig. 

Hvorfor skal udlejningsreglerne også ændres for D-husene? 
Fordi D-husene indtil nu også er blevet udlejet som værelser. 

Hvis ændringerne skal laves pga. lovgivningen, hvorfor så afholde BM med beslutninger? 
BM kan beslutte andre forslag end de forslag, som GAB har fremsat, f.eks. beslutte en anden model 
end at gøre D-husene til ungdomsboliger. Men BM kan ikke beslutte, at der ikke skal vedtages 
nogle ændringer for derved at opretholde den nuværende tilstand, fordi denne ikke er lovlig. B-V 
har i et notat (tilgængeligt via Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk) opridset 
forskellige modeller, som der kan vælges imellem. 

Hvem får de ændrede udlejningsregler konsekvenser for? 
Ændringerne af udlejningsreglerne (og udfærdigelse af nye lejekontrakter) drejer sig kun om de 
boliger, hvor det er B-V N A, som har kontrakten for udlejningen af supplementsboligen. Altså ikke 
de private udlejninger, som sker efter en anden (omend lignende) lovgivning. Lejerne i 
supplementsboligerne får bedre vilkår: uopsigelighed og intern oprykningsret til anden og større 
bolig på Galgebakken og i V A i øvrigt. HL mister muligheden for med et års frist at inddrage et B
V supplementslejemål i sin egen bolig. 

Kan der også gives oprykningsret til D-husbeboere.? 
Ja, hvis BM beslutter, at D-husene skal udlejes efter de almindelige regler for beboelse (dvs. ikke 
som ungdomsboliger, som det foreslås af GAB.) 
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Skal udlejningsreglerne også ændres for supplementslejemål i rækkehusene? 
Nej. B-V har ikke nogen lejekontrakter for supplementsboligerne ('rævegravene') her. Alle 
udlejninger af supplementsboliger i rækkehusene er private. 

Hvordan er udlejningsreglerne for private udlejninger af supplementsboliger? 
Ved en privat udlejning af en supplementsbolig har lejeren i supplementsboligen 1 års 
opsigelsesfrist ved opsigelse fra hovedlejeren. Dette fordi det ifølge loven vedr. privat udlejning 
drejer sig om en selvstændig bolig og ikke kun et værelse (altså en sondring tilsvarende loven for 
almene boliger, som gælder for B-V.). HL kan endvidere kun sige sin supplementslejer op, hvis det 
skyldes, at HL vil inddrage supplementsrummene i sin egen bolig. 

Kan HL opsige deres private supplementslejere og overdrage supplementslejemålet til B-V? 
Nej. Opsigelse af en privat supplementslejer med henblik på overdragelse af supplementsboligen til 
en anden lejer og til anden side (=B-V) er ikke lovlig. 

Kan private supplementslejere få ændret deres lejemål til et B-V lejemål? 
Kun (måske) hvis både HL og supplementslejeren giver sit samtykke til at lejeforholdet og 
supplementsboligen ændres til en B-V udlejning i stedet for en privat udlejning. Dog er der et 
problem, fordi delvis opsigelse af en lejekontrakt ikke er mulig i flg. loven. 

Kan private HL overdrage til B-V at administrere den private udlejning (huslejeopkrævning, 
flytteafregning osv.)? 
Nej, dette er en sideaktivitet, som ikke er lovlig for et alment boligselskab. 

Påvirkes HL's egen 3 mdr. opsigelsesfrist hos B-V, hvis HL har privat udlejning? 
Vurderingen er, at fristen på 1 års opsigelse til den private lejer i supplementsboligen også gælder i 
sådanne tilfælde. Dvs. en faktisk opsigelsfrist på 12-13 mdr. for HLs egen bolig, hvis der er privat 
udlejning af supplementsboligen. 

Kan HL inddrage en B-V udlejet supplementsbolig, når lejeren flytter på eget initiativ? 
- og kan det vedtages, at HL altid har~- ret~il en ledig supplementsbolig? 
Dette skal BM tage stilling til. GAB foreslår, at (nuværende) HL kun får tilbudt at inddrage 
supplementsboligen første gang lejeren flytter, og at der herefter hverken bliver nyetableret eller 
nedlagt supplements boliger i B-V s regi. Dette pga. de store fælles ombygningsudgifter for 
Galgebakken ved inddragelse af supplementsboliger, som efter helhedsplanen med 
ventilationsanlæg og forbrugsmålere bliver endnu mere bekosteligt og kompliceret. Dog kan BM 
vedtage, at tilbud til HL skal gøres permanent i form af en særlig fleksibel udlejningsregel. Alle 
fleksible udlejningsregler (også dem GAB foreslår) skal dog godkendes i kommunen. 

Tillader bygningslovgivningen at udleje supplementsboligerne som selvstændige boliger 
(placering af vinduer og døre ud til haver, indkig med mere)? 
Det er det op til Kommunen at vurdere og beslutte. 

Hvilken status får forhaverne ved etablering af permanente supplementsboliger? 
GAB foreslår, at haverne foran Al og A2 boligernes hoveddør tildeles Al og A2 ~ejernd,. De øvrige 
tre haver tildeles lejerne i de store boliger. For A2 forhaverne er der et særligt problem med A3 
lejernes køkkendøre, som åbner ud i forhaverne. 

Referat (inkl. bilag) fra beboermøde på Galgebakken 28. april 2015 Side4 

[ Kommentar [8510]: førsteret 

f Komm~ntar [8511]: tilføjelse:, som 
[ det har været tilfældet i en del år. 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Vinie og Biba: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
6. maj 2015 18:14 
Vinie Hansen (vih@hyldenet.dk); Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk) 
Referat fra beboermøde 28. april om supplemenstsboliger 
(fra ref.) Referat fra BM 28.04.2015 Supplementsboliger inkl. spørgsmål og svar.docx 

Vedhæftet referatet (inkl. sammenfatning af spørgsmål og uddybende svar) fra beboermøde 28. april om nye 
udlejningsregler. Til evt. rettelser og kommentarer. 
Hvis det kan nås, vil det være rigtigt godt med respons senest i løbet af fredag d. 8., for så kan jeg nå at få referatet 
færdigt til Galgebakke Posten, som bladgruppen laver søndag aften den 10. maj. Det trykte blad bliver uddelt i 
weekenden 15-17. maj. (Jeg ekstra-tjekker datoerne med bladgruppen.) 
Det færdige referat til underskrift kommer jeg så rundt med i næste uge. 

Mvh fra Sten 

pS: 
Vedrørende lydoptagelsen af beboermødet, så er denne ikke blevet til noget (som jeg fik mistanke om allerede på 
mødeaftenen under pausen). Den korte forklaring er, at jeg trykkede på den forkerte knap. Den lidt længere 
forklaring er, at der på det nye anlæg ikke er lampe som løser rødt, mens anlægget optager. Der kommer kun en 
kodebesked i displayet på 3-4 sec. varighed, som fortæller, hvilken funktion man har sat i gang. Så det er altså først 
efterfølgende, at man være 100% sikker på, at man har gjort noget forkert (lidt ligesom rejeskortet!) 

06-05-2015 19:0019:00 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
10. maj 2015 09:03 
Vinie Hansen 
Galgebakkens Beboerkontor 
Re: Referat fra beboermøde 28. april om supplemenstsboliger 

Hej Vinie og Sten. 
Til kommentarerne: 
Jeg gætter på, at Sten har sat parantes om D-husene, fordi de ikke hænger direkte sammen med A-hus
hovedlejemålene. Men de kan godt frigøres i sætningen, hvis der rokeres lidt om. 
Hos mig mangler der ikke nogetgrd i pkt. 8, ~ der er e~or meget i afdelingens. 
Bygningslovgivningen skal bare ændres til boliglovgivningen.(· 
Hilsen -
Biba 

Sendt fra min iPad 

Den 09/05/2015 kl. 21.25 skrev "Vinie Hansen" 

Hej Biba 

Enig i at det er et godt og uddybende referat. Jeg har kun enkelte kommentarer: 

- Jeg underer mig over, hvorfor "samt for D-husene" står i parantes? 

- Der er en sætning under pkt. 8 som ikke helt hænger sammen, der mangler vist et ord: 

"Dette for at undgå ... " Der menes vel at det påfører driften yderligere omkostninger eller 

noget i den stil 

- I spørgsmål/svar notatet bruges udtrykket "bygningslovgivningen" der menes vel " 

boliglovgivningen". 

Kh. Vinie 

From: Galgebakkens Beboerkontor 
Sent: Wednesday, May 06, 2015 6:13 PM 
To: Vinie Hansen ; Biba Schwoon 
Subject: Referat fra beboermøde 28. april om supplemenstsboliger 

Hej Vinie og Biba: 

Vedhæftet referatet (inkl. sammenfatning af spørgsmål og uddybende svar) fra beboermøde 28. 
april om nye udlejningsregler. Til evt. rettelser og kommentarer. 
Hvis det kan nås, vil det være rigtigt godt med respons senest i løbet af fredag d. 8., for så kan jeg nå 
at få referatet færdigt til Galgebakke Posten, som bladgruppen laver søndag aften den 10. maj. Det 
trykte blad bliver uddelt i weekenden 15-17. maj. (Jeg ekstra-tjekker datoerne med bladgruppen.) 
Det færdige referat til underskrift kommer jeg så rundt med i næste uge. 

Mvh fra Sten 

pS: 
Vedrørende lydoptagelsen af beboermødet, så er denne ikke blevet til noget (som jeg fik mistanke 
om allerede på mødeaftenen under pausen). Den korte forklaring er, at jeg trykkede på den forkerte 
knap. Den lidt længere forklaring er, at der på det nye anlæg ikke er lampe som løser rødt, mens 
anlægget optager. Der kommer kun en kodebesked i displayet på 3-4 sec. varighed, som fortæller, 
hvilken funktion man har sat i gang. Så det er altså først efterfølgende, at man være 100% sikker på, 
at man har gjort noget forkert (lidt ligesom rejeskortet!) 

10-05-2015 13:4613:46 
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Referat fra 

Beboermøde om nye udlejningsregler for supplementslejemål 
tirsdag den 28. april 2015 

Baggrunden for beboermødet var, at BO-VESTs hidtidige udlejningsregler for supplementsfløjene i 
gårdhavehusene (og for D-husene) skal ændres, fordi reglerne ikke er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og retspraksis. Beboermødet var indkaldt for en orientering fra BO-VEST om 
de juridiske problemstillinger samt for at behandle en række forslag fra GAB til nye 
udlejningsregler. Inden beboermødet var husstandsomdelt et oplæg fra GAB samt et papir med 
afstemningstemaerne for forslagene. På Galgebakkens hjemmeside ( www.galgebakken.dk) var tre 
uddybende notater fra BO-VEST tilgængelige for beboerne. Notaterne kunne også fås ved 
henvendelse til GAB kontoret og Ejendomskontoret. 

Til beboermødet blev udleveret stemmesedler til 67 husstande, hvilket (ved 700 = 100%) svarer til, 
at 9,6% var repræsenteret på mødet. På mødet deltog endvidere Anne Kløvgaard Galthen og 
Carsten Brank fra BO-VEST samt formand for BO-VESTs og V As bestyrelse Vinie Hansen (som 
blev valgt til dirigent på mødet). Galgebakkens Ejendomsleder Susanne Palstrøm deltog også i 
mødet. 

1) Dirigenter: Vinie Hansen (formand for BO-VESTs og V As bestyrelse) blev valgt til dirigent. 
Jytte Jørgensen blev valgttilmeddirigent. 
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Stemmeoptællere: Benny Klausen, Leif Neergaard og Søren Vinzent. 
4) Referat fra beboermøde 22. januar 2015 (om affaldsforsøget): Ingen bemærkninger. 
5a) Forretningsorden: Den sædvanlige forretningsorden blev godkendt. 
5b) Dagsordenen: Den fremlagte dagsorden godkendt uden ændringer. 

6) Hvorfor skal udlejningsreglerne ændres 

Der blev orienteret om årsagen til at BO-VESTs udlejningsregler skal ændres for boligtyperne Al 
og A2, altså supplementsfløjene i gårdhavehusene (samt for D-husene) for de lejemål, hvor lejeren 
har en kontrakt med BO-VEST. Det afgørende er, at lejemålene har et selvstændigt køkken med 
afløb og derfor ikke som hidtil kan betragtes som enkeltværelser. 

7) konsekvens af ændring af udlejningsregler 

Der blev orienteret om konsekvenserne for hovedlejerne i A3 og A4 boligerne: Disse kan ikke 
længere med et års frist inddrage BO-VEST udlejede A2 eller Al fløje i deres lejemål, fordi lejerne 
i sidefløjene skal have nye lejekontrakter fra BO-VEST med uopsigelighed (tilsvarende øvrige 
lejeres uopsigelig). 

Der blev orienteret om konsekvenserne for lejerne i de BO-VEST udlejede A2 og Al boliger: Med 
en ny lejekontrakt fra BO-VEST risikerer disse lejere ikke længere at skulle flytte med et års varsel 
(forudsat naturligvis at de overholder de almindelige regler). Endvidere får de oprykningsret, dvs. at 
de kan søge en anden bolig efter samme regler som de øvrige lejere på Galgebakken, som har en 
lejekontrakt med BO-VEST. Herved får de lettere ved at flytte videre til en større bolig på 
Galgebakken. 

- Spørgsmål og kommentarer 
Der kom mange spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne til orienteringen fra BO-VEST. 
Både vedrørende punkt 6 om hvorfor reglerne skal ændres og vedrørende pkt. 7 om konsekvenserne 
af ændringerne (spørgsmål og uddybende svar er søgt sammenfattet nf. efter det egentlige 
mødereferat). 
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En række af spørgsmålene og kommentarerne drejede sig om vilkårene for private udlejninger af 
supplementsboliger (dvs. de BO-VEST lejemål, hvor hovedlejeren har en lejekontrakt med BO
VEST for hele det 5-rums gårdhavehus og selv har oprettet en lejekontrakt for privat udlejning af 
Al eller A2 fløjen.) Her oplyste BO-VEST, at det med lovgivningen for sådanne private udlejninger 
gælder, at lejeren i supplementsboligen kun kan opsiges af hovedlejeren med en frist på 12 måneder, 
og kun kan opsiges, hvis hovedlejeren vil inddrage supplementsfløjene i sin egen bolig, ikke hvis 
opsigelsen sker med henblik på en ny udlejning af supplementsboligen til anden side. 

- Udskydelse af beslutninger om nye regler og afholdelse af et nyt beboermøde 

Pga. af de mange spørgsmål og kommentarer og den usikkerhed, som der blev givet udtryk for, 
forslog dirigenten efter pausen, at mødet blev afsluttet, når aftenens tidsramme var nået, uden at der 
blev truffet beslutninger om nye udlejningsregler. Endvidere at der bliver indkaldt til et nyt 
beboermøde om emnet inden for en måneds tid, og at beboere, som ønsker at komme med 
ændringsforslag i forhold til de fremlagte forslag fra GAB får mulighed for dette. 

Beboermødet tilsluttede sig dirigentens forslag. 

8) Uddybende orientering om GABs forslag til nye regler 

Sidste del af mødet blev hermed en orientering (inkl. spørgsmål og kommentarer) om GABs forslag 
til nye udlejningsregler. 

GABs forslag indebærer, at de nye udlejningsregler bliver udformet, så opdelingen i og fordelingen 
af BO-VEST udlejede AS, A4, A3, A2 og Al boliger bliver fastfrosset. Dette for at undgå at påføre 
afdelingens fælles udgifter til ombygninger ved løbende oprettelse/nedlæggelse af 
supplementsboliger, som vil blive endnu større efter helhedsplanens renoveringer, hvor der skal 
etableres ventilationsanlæg og forbrugsmålere for hvert enkelt lejemål. Endvidere er en fastfrysning 
af antallet af boliger og rumfordelingen nødvendig af hensyn til projekteringen af helhedsplanen. 

Selv om lovgivningen, som der ikke kan stemmes om på beboermødet, er årsag til at 
udlejningsreglerne skal ændres, så er der inden for lovgivningen forskellige muligheder for nye 
regler, herunder forskellige muligheder for fleksible udlejningsregler, som dog skal aftales med og 
godkendes af kommunen. Beboermødet kan godt vedtage andre udlejningsregler end de forslag, 
som GAB har fremsat, men kan ikke vælge at bibeholde de hidtidige udlejningsregler, fordi de er i 
modstrid med lovgivningen. 

Mødet sluttede kl. ca. 22.30 

--- . Maj 2015 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyrelsen: Referent: 
Vinie Hansen Biba Schwoon StenHansen 

BILAG: 

Sammenfatning af spørgsmål og uddybende svar fremkommet under mødet. 
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BILAG 
Til referat fra beboermøde 28. april 2015 om nye udlejningsregler. 

Nedenfor er hovedparten af de mange spørgsmål og uddybende svar, som fremkom på beboermødet, 
søgt sammenfattet i nogle punkter. 

Forklaringer til forkortelserne: GAB = Galgebakkens Afdelings Bestyrelse. BM = Galgebakkens 
beboermøde. VA = Vridsløselille Andelsboligforening, dvs. boligforeningen. B-V= BO-VEST, dvs. 
boligselskabet. HL = Hovedlejer, dvs. den, som bor i de store lejemål: AS, A4, A3, og som har 
lejekontrakt på dette med V NBO-VEST.) 

Hvorfor skal reglerne ændres? 
Fordi B-Vs nuværende praksis og lejekontrakter for udlejning af supplementsrum/boliger ikke er 
lovlig. Det er i lovens forstand ikke værelser som hidtil antaget, men selvstændige boliger pga. 
eksistensen af køkkener med afløb i lejemålet, og lejere i boliger (til forskel for i værelser) kan ikke 
opsiges af B-V (hvis de i øvrigt overholder reglerne). Derfor er det ikke lovligt med 1 års 
opsigelsesfrist i B-Vs kontrakter for supplementslejemålene. 

Hvilken konkret dom ligger til grund for ændret retspraksis? 
Der kan ikke henvises til en konkret enkeltstående domsafgørelse, da det drejer sig om over tid 
gradvis ændring af retspraksis, som B-V først for nylig er blevet opmærksom på. 

Hvorfor har B-V ikke udsendt varslingsbreve med frist til de berørte lejere? 
Fordi loven, som indebærer uopsigelighed for lejerne i supplementsboligerne, ikke indeholder 
nogen tidsfrister eller muligheder for dispensation. Derfor kan B-V heller ikke give varsler og 
frister til de berørte hovedlejere. 

Kan man fjerne trinette-køkkenerne og så fortsat udleje som værelser? 
Hvis der efterfølgende opsættes et køkken ( også af supplementslejeren selv) overgår lejemålets 
status fra et værelse til en selvstændig bolig. 

Hvorfor skal udlejningsreglerne også ændres for D-husene? 
Fordi D-husene indtil nu også er blevet udlejet som værelser. 

Hvis ændringerne skal laves pga. lovgivningen, hvorfor så afholde BM med beslutninger? 
BM kan beslutte andre forslag end de forslag, som GAB har fremsat, f.eks. beslutte en anden model 
end at gøre D-husene til ungdomsboliger. Men BM kan ikke beslutte, at der ikke skal vedtages 
nogle ændringer for derved at opretholde den nuværende tilstand, fordi denne ikke er lovlig. B-V 
har i et notat (tilgængeligt via Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk) opridset 
forskellige modeller, som der kan vælges imellem. 

Hvem får de ændrede udlejningsregler konsekvenser for? . 
Ændringerne af udlejningsreglerne (og udfærdigelse af nye lejekontrakter) drejer sig kun om de 
boliger, hvor det er B-V N A, som har kontrakten for udlejningen af supplements boligen. Altså ikke 
de private udlejninger, som sker efter en anden (omend lignende) lovgivning. Lejerne i 
supplementsboligerne får bedre vilkår: uopsigelighed og intern oprykningsret til anden og større 
bolig på Galgebakken og i V A i øvrigt. HL mister muligheden for med et års frist at inddrage et B
V supplementslejemål i sin egen bolig. 

Kan der også gives oprykningsret til D-husbeboere.? 
Ja, hvis BM beslutter, at D-husene skal udlejes efter de almindelige regler for beboelse (dvs. ikke 
som ungdomsboliger, som det foreslås af GAB.) 
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Skal udlejningsreglerne også ændres for supplementslejemål i rækkehusene? 
Nej. B-V har ikke nogen lejekontrakter for supplementsboligerne ('rævegravene') her. Alle 
udlejninger af supplementsboliger i rækkehusene er private. 

Hvordan er udlejningsreglerne for private udlejninger af supplementsboliger? 
Ved en privat udlejning af en supplementsbolig har lejeren i supplementsboligen 1 års 
opsigelsesfrist ved opsigelse fra hovedlejeren. Dette fordi det ifølge loven vedr. privat udlejning 
drejer sig om en selvstændig bolig og ikke kun et værelse (altså en sondring tilsvarende loven for 
almene boliger, som gælder for B-V.). HL kan endvidere kun sige sin supplementslejer op, hvis det 
skyldes, at HL vil inddrage supplementsrummene i sin egen bolig. 

Kan HL opsige deres private supplementslejere og overdrage supplementslejemålet til B-V? 
Nej. Opsigelse af en privat supplementslejer med henblik på overdragelse af supplementsboligen til 
en anden lejer og til anden side (=B-V) er ikke lovlig. 

Kan private supplementslejere få ændret deres lejemål til et B-V lejemål? 
Kun (måske) hvis både HL og supplementslejeren giver sit samtykke til at lejeforholdet og 
supplements boligen ændres til en B-V udlejning i stedet for en privat udlejning. Dog er der et 
problem, fordi delvis opsigelse af en lejekontrakt ikke er mulig i flg. loven. 

Kan private HL overdrage til B-V at administrere den private udlejning (huslejeopkrævning, 
flytteafregning osv.)? 
Nej, dette er en sideaktivitet, som ikke er lovlig for et alment boligselskab. 

Påvirkes HL's egen 3 mdr. opsigelsesfrist hos B-V, hvis HL har privat udlejning? 
Vurderingen er, at fristen på 1 års opsigelse til den private lejer i supplementsboligen også gælder i 
sådanne tilfælde. Dvs. en faktisk opsigelsfrist på 12-13 mdr. for HLs egen bolig, hvis der er privat 
udlejning af supplementsboligen. 

Kan HL inddrage en B-V udlejet supplementsbolig, når lejeren flytter på eget initiativ? 
- og kan det vedtages, at HL altid har 1. ret til en ledig supplementsbolig? 
Dette skal BM tage stilling til. GAB foreslår, at (nuværende) HL kun får tilbudt at inddrage 
supplementsboligen første gang lejeren flytter, og at der herefter hverken bliver nyetableret eller 
nedlagt supplementsboliger i B-Vs regi. Dette pga. de store fælles ombygningsudgifter for 
Galgebakken ved inddragelse af supplementsboliger, som efter helhedsplanen med 
ventilationsanlæg og forbrugsmålere bliver endnu mere bekosteligt og kompliceret. Dog kan BM 
vedtage, at tilbud til HL skal gøres permanent i form af en særlig fleksibel udlejningsregel. Alle 
fleksible udlejningsregler (også dem GAB foreslår) skal dog godkendes i kommunen. 

Tillader bygningslovgivningen at udleje supplementsboligerne som selvstændige boliger 
(placering af vinduer og døre ud til haver, indkig med mere)? 
Det er det op til Kommunen at vurdere og beslutte. 

Hvilken status får forhaverne ved etablering af permanente supplementsboliger? 
GAB foreslår, at haverne foran Al og A2 boligernes hoveddør tildeles Al og A2 lejerne. De øvrige 
tre haver tildeles lejerne i de store boliger. For A2 forhaverne er der et særligt problem med A3 
lejernes køkkendøre, som åbner ud i forhaverne. 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Sten 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
12. marts 2015 20:26 
'Galgebakkens Beboerkontor' 
RE: MF Dagsorden m.v. 

Vi skal have følgende punkter på dagsordenen: 

Dato for Beboermøde om udlejning af supplementsrum _/ 
Dato for Beboermøde om skimmelsvamp'J 
Status for ny materielgård specielt økonomi\.../ 
Jyttes ønske om behandling af 'Problemer for beboere, som ikke kan komme til postkassen/ 
Opstart på proces med ansættelse af Udlånsmedarbejder\; 

Hilsen 
Jens 

From: Galgebakkens Beboerkontor [.~m=a=ilt=o~: -'""'--'-=~~~~= 
Sent: 12. marts 2015 19:28 
To: Jens Ellesøe Olsen 
Subject: MF Dagsorden m.v. 

Hej Jens: 

Vedhæftet en mødeforberedelses dagsorden for GAB møde 5 ((med lidt bemærkninger til punkterne med rødt)). 
Beboerhenvendelse til GAB/Grønt udvalg med ønske om fældning af træer vedhæftet. 
Endvidere vedhæftet referatet fra GAB møde 3 om bl.a. Jørgen Bachs/Frank Sørensens seneste oplæg vedr. 
økonomi/materialegård og om forslaget vedr. supplementsboliger. 

Lige bag efter denne mail videresender jeg: 
1. Niels Kel lers mail med ønsket om de to punkter på dagsordenen. 

{ 2. Beboerhenvendelse til GAB og Driften om manglende information efter reparationsarbejde i boligen 

Mvh fra Sten 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2012.0.2250 / Virusdatabase: 4257/8781 - Udgivelsesdato: 12-03-2015 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avu:.com 
Version: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4306/9284 - Udgivelsesdato: 12-03-2015 

13-03-2015 13:4113:41 



/ ' /~ / 1/!J--
Galgebakkens Beboerkontor ' 
Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 

13. marts 2015 14:37 
Niels Keller 
Galgebakkens Beboerkontor; Annette Schrøder; Birthe y. Nielsen; Bo Ragnvald; 
Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; Leif Neergaard; 
Niels Wilken; Steen Søndergaard 
Re: Referat GAB møde 3 - og HUSK ekstra GAB møde 

Der kommer oplæg fra BO-VES~t m,,!ndag, til behandling på GAB-mødet torsdag den 19. Du og Jens 
() kunne jo ikke deltage i GAB-mø e· en 5~bortrejse, så materialet kan ikke nå med i omdelingen senest 

den 19. 
Jeg har desuden foreslået, at det blir taget op på et separat møde, da det er en omfattende ændring af 
betingelserne, og der derfor skal være tid til debat. (Se tidl. mail.) 
Den dato kan vijo fastlægge på GAB-mødet. 
Hilsen-
Biba 

Sendt fra min iPhone 

Den 13/03/2015 kl. 08.59 skrev Niels Keller <keller.niels(d,gmail.com>: 

Jeg er ikke enig i følgende konklusion: 

Yderligere vedr. supplementsboliger: 

Stemningen var, at GAB først vil stillefors/aget i bero, når der foreligger 
en model fra administrationen for kontrakter 

Det blev af mig indstillet til beboermødet. 

MVH 

Den 9. marts 2015 kl. 21.08 skrev Galgebakkens Beboerkontor <ualgebakken(ci;mail.dk>: 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Vedhæftet referatet fra GAB møde 3 d. 5. februar. 

Mvh fra Sten 

PS: 
13-03-2015 15:0115:01 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Niels Keller <keller.niels@gmail.com> 
12. februar 2015 09:35 

Til: GaBs nævnssekretær 
Cc: Jens Ellesøe 
Emne: GAB Mødet den 19. marts 

På GAB Mødet den 19. marts ønsker jeg følgende 2 punkter taget op. 

• Under debatten om supplementrum nævnte Biba at der var kommet ny lovgivning der medførte at vi 
som politisk valgte ikke kunne ændre i boligsammensætningen. Du bedes finde denne lovtekst frem 
samt relevante kommentarer fra interesseorganisationer . 

• 
• Ved sidste GAB møde kom BO-Vests Administration med følgende konklusion: 

( o "Ved jeres drøftelse i aften, anbefaler vi at de fremkomne forslag fjernes. Administrationen 

! 
\ 

arbejderhurtigt videre med en model for fremtidig udlejning, således at udlejning kan 
bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. " 

o Jeg finder at dette er en utidig indblanding i det politiske system og ønsket emnet taget op på 
GAB mødet. 

mvh 

Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

keller.nie!s(cu,gmail.com 
Telf: +45 4362 4500 
Mobil: +45 2062 5905 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG- www.avg.com 
Version: 2015.0.5646 / Virusdatabase: 4284/9097 - Udgivelsesdato: 11-02-2015 

18-03-2015 21:0521:05 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Niels: 

Vedr. det første pkt. nf.: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
13. februar 2015 16:15 
'Niels Keller'; Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk) 
SV: GAB Mødet den 19. marts 
BL svar på sammenlægning af boliger.pdf 

Jeg har prøvet og kigge efter relevant lovgivning vhja. google og ved at søge i div. hjemmesider. 
Det nærmeste jeg er kommet, er Bls hjemmeside, hvor der med henvisning til Boligreguleringsloven bliver svaret, at 
kommunen ikke kan nægte sammenlægning af almene boliger, hvis div. betingelser er opfyldt (BL svar og 
paragraffen i Boligregulerings/oven vedhæftet). 
Men om dette også er tilfældet ved opdeling af almene boliger, kan jeg ikke se, at står der ikke noget mere præcist 
om. Så muligvis er Boligreguleringsloven et vildspor. 

Så jeg sender din mail (og mit forsøg) videre til Biba, som måske kan komme med noget mere præcist om, hvilken 
lovgivning det drejer sig om. 

Mvh fra Sten 

Fra: Niels Keller [ ailto:keller.niels, gmail.com] 
Sendt: 12. februar 2015 09:35 
Til: GaBs nævnssekretær 
Cc: Jens Ellesøe 
Emne: GAB Mødet den 19. marts 

På GAB Mødet den 19. marts ønsker jeg følgende 2 punkter taget op. 

• Under debatten om supplementrnm nævnte Biba at der var kommet ny lovgivning der medførte at vi 
som politisk valgte ikke kunne ændre i boligsammensætningen. Du bedes finde denne lovtekst frem 
samt relevante kommentarer fra interesseorganisationer . 

• 
• Ved sidste GAB møde kom BO-Vests Administration med følgende konklusion: 

mvh 

o "Ved jeres drøftelse i aften, anbefaler vi at defi·emkomneforslagjjernes. Administrationen 
arbejderhurtigt videre med en model for fremtidig udlejning, således at udlejning kan 
bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. " 

o Jeg finder at dette er en utidig indblanding i det politiske system og ønsket emnet taget op på 
GAB mødet. 

Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

18-03-2015 21:0621:06 
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Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG-~~~== 
Version: 2015.0.5646 I Virusdatabase: 4284/9097 - Udgivelsesdato: 11-02-2015 
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Søgning - bl.dk 

Mindstegrænse for antal 1-værelsesboliger 

Spørgsmål 

Det ønskes i boligselskabet at sammenlægge nogle 1-værelses familieboliger. Er der en 

mindstegrænse for antallet af 1-værelses lejemål? 

Svar 

Der findes ikke umiddelbart en mindstegrænse for 1-værelses familiebo/lger, der skulle være 

til hinder for en sammenlægning af lejemålene som ønsket. 

Tværtimod fremgår det af Boligreguleringsloven§ 46, stk.2, der også finder anvendelse i det 

almene boligbyggeri, at kommunen når de nævnte betinge/ser er opfyldt, ikke kan modsætte, 

sig en sammenlægning. 

§ 46, stk.2, i Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 

(Boligreguleringsloven) har følgende ordlyd: 

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede 

enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af bol/ger, når følgendE 

betingelser er opfyldt: 

a) ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m2
, 

b) boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter 

lejelovens § 82 eller§ 83, litra a-b, 

c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der 

ønsker at overtage den udvidede bolig." 

§ 46. Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette 
gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere 
boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. 
pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke 
er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke 
nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt: 

a) ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m2
, 

b) boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens§ 82 eller§ 
83, litra a-b, 

c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at 
overtage den udvidede bolig. 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

OK 

Niels Keller <keller.niels@gmail.com> 
14. marts 2015 09:38 
Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakkens Beboerkontor; Biba Schwoon; Jens Ellesøe Olsen; Anita Jensen; 
Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; Bo Ragnvald; Henrik Nordfalk; Jytte Jørgensen; 
Lasse Wilson; Leif Neergaardl; Niels Wilken; Steen Søndergaard; Susanne Palstrøm 
Re: Forslag med eller ikke-med i materialet SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Under forudsætning at det kommer på mandag. 
NVH 

Den 14. malis 2015 kl. 07.06 skrev Jens Ellesøe Olsen <iens.ellesoe(tt;comxnet.dk>: 

Hej alle 

Vi kan, efter min mening, ikke fremlægge forslaget om supplementsboliger førend vi har set oplægget fra Bo-Vest -
og det kommer først mandag. 

På GAB mødet torsdag fastlægger vi dato for et beboermøde, hvor forslaget kan blive behandlet. 

Hilsen 

Jens 

;, ~rom: Galgebakkens Beboerkontor [mailto:galgebakken@mail.dk] 
\ Sent: 13. marts 2015 19:32 

ro: 'Biba Schwoon'; 'Niels Keller' 
Cc: 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Anita Jensen'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens 
Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard'; 'Susanne 
Palstrøm' 
Subject: Forslag med eller ikke-med i materialet SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Hej Niels K., Biba, Jens (og øvrige GAB medlemmer): 

Jeg vil ikke blande mig i (eller blandes ind i !) diskussionen nedenfor. 

MEN da jeg har påtaget mig at kopiere materialet til regnskabsbeboermødet, så er jeg nødt 
til at be om en klar melding pr. e-mail senest tirsdag kl. 10.00 (hvor jeg har tænkt mig at gå i 
gang med at kopiere) til følgende: 

18-03-2015 21:0821:08 



1. Skal forslaget vedr. stop for BO-VEST udlejning af supplementsboliger med i 
beboermødematerialet - eller skal det ikke med i beboermødematerialet?? (begge dele på 
en gang er desværre ikke teknisk eller logisk muligt) 

2. Hvis forslaget skal med i beboermødematerialet, hvem er så 
forslagsstilleren/forslagsstillerne?? (Er det GAB, som der står forneden i det Word 
dokument, som Niels K. henviser til:" Forslagsstiller GAB 5.2.2015" - eller er det en eller 
flere personer, og i så fald hvem?) 

Mvh hilsen og go weekend fra Sten 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 13. marts 2015 15:22 
Til: 'Niels Keller' 
Cc: 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Anita Jensen'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik 
Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; 'Lasse Wilson'; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Wilken'; 'Steen 
Søndergaard'; 'Susanne Palstrøm' 
Emne: SV: GAB-møde i aften den 12.3. 
Prioritet: Høj 

I-lej Niels. 

Vil du oplyse hvilket oplæg, du henviser til? Er det det, som du og Jens har fremlagt til GAB-møde-behandling? 

Jeg har - som Sten/sekretær - forstået, at GAB besluttede, at jeg skulle be' BO-VEST arbejde hurtigt med et oplæg, 

og det har jeg gjort. (Se referat) 

Det er det oplæg, der kommer på mandag til behandling på GAB-møde den 19.3. 

Men - hvis der skal fremlægges noget, som GAB endnu ikke har færdigbehandlet, må jeg be' Jens ta' over som 

mødeforbereder. 

Jeg synes, det vil være pinligt, hvis vi som afdelingsbestyrelse fremlægger noget, der ikke er ordentligt belyst. 

18-03-2015 21 :0821 :08 



Det er ikke sådan, vi plejer at arbejde. 

Der kan hurtigt indkaldes til et beboermøde, der behandler spørgsmålet med go' tid til forklaring og debat. 

Evt. kombineret med emnet 'skimmelsvamp', som vi osse har planlagt at indkalde til - og jo iøvrigt meget relevant 
for netop supplementsrummene. 

Hilsen -

Biba 

Fra: Niels Keller [ ailto:keller.niels@gmail.co ] 
Sendt: 13. marts 2015 08:31 
Til: Biba Schwoon 
Cc: GAB-sekretær; Jens Ellesøe Olsen; Anita Jensen; Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; Bo Ragnvald; Henrik 
Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen1; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; Leif Neergaard1; Niels Wilken; Steen Søndergaard; 
Susanne Palstrøm 
Emne: Re: GAB-møde i aften den 12.3. 

"Forslag til Beboermøde den 26.0.2015" 

Vedr. Bo-Vest udlejning af Bl, .Al. og A2 Lejligheder. 

Dette blev indsendt rettidigt. 

Venligst sørg for at det kommer på dagsorden. 

"'.½VH 

Den 12. marts 2015 kl. 14.11 skrev Biba Schwoon <bibaschwoonuv,comxnet.dk>: 

Kære alle. 

Sten har ikke meldt om indkomne forslag med deadline kl. 12. 

Der var allerede på sidste møde afbud fra Annette og Jytte - og fra Susanne, da mødet jo først og fremmest 
er med beboerspørgsmål. 

Der er siden kommet afbud fra Leif pga influenza -

og Niels K meldte afbud pga influenza til møde i Husreglementudvalget i går aftes, så han er nok ikke 
blevet rask siden. 

18-03-2015 21:0821:08 



Så er vi tilbage: Birthe, Jens, Steen S. Niels W og Lasse+ Bo og Henrik. 

Jeg selv har været syg efter at ha' deltaget i BL-konference i sidste weekend. 

Deltog alligevel i HPU, fordi møderne er så sjældne, holdt mig på afstand, men var jo en irriterende 
mødedeltager 

med konstant hoste! 

Samme på Husreglementudvalgsmøde i går - osse meget sjældne møder. 

Jeg hoster stadig irriterende meget, har næsten ingen stemme osv. osv. 

Ville være lykkelig, hvis vi kunne aflyse i aften. 

Konsekvenser: 

Her vedhæftet det arbejdsgrundlag, vi gennemgik på sidste GAB-møde - med tilføjelse af 'ny 
affaldsordning' og 

begyndende planlægning af vaskerirenovering (på budget 2017) - og med sproglige rettelser som foreslået. 

!øvrigt til behandling: beretningen (som jeg kan rundsende i dag - efter at den er nedbragt til 2 sider, som 
beretningen 

fyldte sidste år, og sprogligt bearbejdet. 

<\ Jeg er hjemme i weekenden og klar til at modtage kritik, forslag m.m. og rette med det samme. 

Hva' si'r I, der er nævnt ovenfor? 

Hvis I gerne vil fastholde at mødes, gør vi det selvfølgelig. 

Hilsen -

Biba 
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Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

keller.niels(i4gmail.com 
Telf: +45 4362 4500 
Mobil: +45 2062 5905 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4306/9291 - Udgivelsesdato: 13-03-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Alle 

Jens Ellesøe Olsen <jens.ellesoe@comxnet.dk> 
3. februar 2015 07:30 
'Galgebakkens Beboerkontor'; Anita Jensen; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe 
Y. Nielsen; Bo Ragnvald; Henrik Nordfalk; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; Niels 
Keller; niels@wilkentryk.dk; Steen Søndergaard 
til GAB møde torsdag 
Forslag til beboermøde vedr Bo-Vest udlejning af Bl Al og A2.doc; 
_ Certification_.htm 

Medsendt oplæg til afstemningstema til beboermøde. 
Ønskes til behandling på næste GAB møde - torsdag. 

Hilsen 
Niels Kel ler og Jens 

Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 

2620 Albertslund 

mobil 20757030 
e-mail jens.ellesoe@comxnet.dk 

18-03-2015 21:0921:09 
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Forslag til Beoermødet d. 26.3.2015 

Vedr. Bo-Vest udlejning af 81, A1 og A2 lejligheder. 

Gældende regler: 
Hovedlejer i A-boliger kan til enhver tid frasige sin A 1-del eller A2-del og lade den overgå 
til Bo-Vest udlejning. 
Hovedlejer kan senere opsige aftalen med 1 års varsel. 

Denne ordning påfører afdelingen store udgifter til etablering og efterfølgende retablering. 
Afdeling skal nemlig dække udgifter til: 
1. Lukning af dørhul 
2. Adskille el-installationer 
3. Opsætte ny el-måler 
4. Opsætte trinette-køkken med El- og WS installationer samt tømrer- og malerarbejde 
5. Oprette nettilslutning for IT og TV/radio 
6. Opsætte postkasse 
Ovenstående arbejder koster afdelingen ca. 30.000 kr pr. opdeling ved etablering. 

Efter gennemførelse af helhedsplanen skal der ved denne ordning yderligere etableres 
forbrugsmålere for vand og varme - hvilket også skal bekostes af afdelingen. Ligeledes 
skal der etableres et selvstændigt ventilationsanlæg. 

Ved Bo-Vest udlejning af A 1 og A2 er det tilfældigt, hvem der kommer til at bebo lejemålet. 
Ofte er det Albertslund kommune, som udnytter sin anvisningsret. 
Pt. er der Bo-Vest lejekontrakter på 1 stk B 1, 31 stk A 1 og 28 stk A2 lejligheder samt 
privatudlejning af 105 A1 + A2 lejligheder og et ukendt antal B1. 

Forslag: 

• Efter 1.8.2015. kan der ikke længere oprettes nye Bo-Vest lejekontrakter på 81, 
A 1 og A2 lejligheder. 

• Eksisterende lejekontrakter på 81, A1 og A2 ændres og kan fortsætte på de 
gældende betingelser, sålænge hovedlejer ønsker det; men ved hovedlejers 
opsigelse og/eller fraflytning genudlejes lejemålet i 2 selvstændige Bo-Vest 
lejekontrakter (A2 og A3 eller A1 og A4). 

• Opdeling af C2/C4 i 2 stk C3 ophører ligeledes pr. 1.8.2015. 
• Private udlejere skal senest den 1.08.2015 tage stilling til, hvilken del af 

hovedlejemålet der ønskes udlejet. Efter denne dato kan der ikke ændres på 
udlejningsforholdene. 

Forslagsstiller GAB 
5.2.2015 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. marts 2015 19:42 
Jens Ellesøe Olsen Gens.ellesoe@comxnet.dk) 
VS: Dagsordenpunkter fordelt på to GAB-møder 

Hej Jens: 

Jeg videresender også (som det sidste) Biba mail fra 28. febr. om, at supplementsrum-spørgsmålet ikke bliver 
behandlet færdig til fremsættelse allerede på regnskabsbeboermødet. 

Mvh fra Sten 

Fra: Leif Neergaard L!-!-!.'""-'-"-'"-'-'-"'--'-'---'-'--'--"'--"'-'--=""--'-""-=="'"'-'-""""'-'-'-'J 

Sendt: 28. februar 2015 12:27 
Til: Biba Schwoon 
Cc: Anita Jensen; Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; Bo Ragnvald; GAB-sekretær; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe 
Olsen1; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; Niels Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard; Susanne Palstrøm 
Emne: Re: Dagsordenpunkter fordelt på to GAB-møder 

Jeg er meget enig i det du skriver. Emnet er omfattende, så der skal være tid til at behandle det grundigt. 
Venligst. Leif. 

Sendt fra min iPad 

Den 28/02/2015 kl. 11.20 skrev "Biba Schwoon" <bibaschwoon@comxnet.dk>: 

Hej alle. 
Som det fremgår af dagsordenen til GAB-mødet på torsdag, den 5.3., er de punkter, 
vi for tiden har til behandling, delt på GAB-møderne den 5. og den 19. 

Til mødet den 5.3. har både Niels K. og Jens sendt afbud, fordi de er ude at rejse. 
Derfor er den fortsatte behandling af dels BO-VEST-oplægget om supplementsrum, 
dels Materielgård-forslaget med tilhørende økonomi placeret den 19.3., for at de to 
GAB-medlemmer kan være med. 

Specielt den fortsatte behandling af supplementsrum-spørgsmålet og C3-boliger skal videre til 
et beboermøde så hurtigt som muligt af hensyn til sammenhæng med Helhedsplanen, 
men det vil ikke være muligt at få det med på RBM med de deadlines, der er for 
materialeomdeling til det møde. 

Jeg meddeler BO-VEST-sagsbehandlerne, at behandlingen blir på mødet den 19.3., 
og at vi skal ha' oplægget i god tid inden. 

Efter min bedømmelse vildetosse være mere rimeligt for Galgebakkens beboere 
at planlægge et beboermøde specielt om det emne, så der blir tid til en grundig 
behandling og diskussion. 
Datoen kan vi så fastlægge på GAB-mødet den 19.3. 
Hilsen -
Biba 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. marts 2015 19:34 

Til: 
Emne: 

Jens Ellesøe Olsen Qens.ellesoe@comxnet.dk) 
VS: GAB Mødet den 19. marts 

Hej Jens: 

Nf. Niels !<ellers ønske om to pkt. på dagsordenen til GAB møde 5. 

Mvh fra Sten 

Fra: Niels Keller [mailto:keller.niels@gmail.com] 
Sendt: 12. februar 2015 09:35 
Til: GaBs nævnssekretær 
Cc: Jens Ellesøe 
Emne: GAB Mødet den 19. marts 

På GAB Mødet den 19. marts ønsker jeg følgende 2 punkter taget op. 

• Under debatten om supplementrum nævnte Biba at der var kommet ny lovgivning der medførte at vi 
som politisk valgte ikke kunne ændre i boligsammensætningen. Du bedes finde denne lovtekst frem 
samt relevante kommentarer fra interesseorganisationer . 

• 
• Ved sidste GAB møde kom BO-Vests Administration med følgende konklusion: 

o "Ved jeres drøftelse i aften, anbefaler vi at defremkomneforslagjjernes. Administrationen 
arbejderhurtigt videre med en model for fremtidig udlejning, således at udlejning kan 
bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. " 

o Jeg finder at dette er en utidig indblanding i det politiske system og ønsket emnet taget op på 
GAB mødet. 

\ 
t1vh ( 

Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

keller.nie]s(~gmail.com 
Telf: +45 4362 4500 
Mobil: +45 2062 5905 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.5646 / Virusdatabase: 4284/9097 - Udgivelsesdato: 11-02-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Biba: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
9. februar 2015 14:33 
'Biba Schwoon' 
SV: Ret. formuleringer vedr. BO-VEST notat i fht. beboermødeforslag 

Jeg sad selv og grublede en del over, om der skulle skrives 'både almenlejeloven og lejeloven', for jeg syntes selv, at 
jeg kunne huske fra et BL boligjurakursus for mange år siden, at almene boligselskaber og beboere i almene 
boliger kun behøves at forholde sig til almenboligloven/almenlejeloven, fordi lejeloven (alene) er relevant for 
private udlejere og lejere i private udlejningsboliger. Når jeg endte med at skrive 'både og', var det fordi dette er, 
hvad Carsten Brank skriver i fodnoten nederst på side 1, som henviser til pkt. 1 ovf. Men i øvrigt tror jeg, at du har 
ret: For et kort referatet af den væsentlige pointe i notatet, er det sikkert rigeligt at skrive i strid 
med almenlejeloven. 

Mvh fra Sten 

..i: I øvrigt er jeg blevet opmærksom på, at jeg har skrevet almenboligloven. Dette ændrer jeg til almenlejeloven, 
som er der står i notatet. 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 9. februar 2015 12: 11 
Til: Galgebakkens Beboerkontor 
Emne: Re: Ref. formuleringer vedr. BO-VEST notat i fht. beboermødeforslag 

Hej Sten. 
Såvidt jeg kan se, er 1-års-opsigelsen kun ulovlig ifølge almenlejeloven, ikke lejeloven, som hat andre frister som 
skitseret i afsnittet om privat udlejning. Kig lige din tekst og notatet efter endnu en gang, inden du rundsender det 
foreløbige referat. 
Hilsen -
Biba 

..,2ndt fra min iPad 

Den 06/02/2015 kl. 17.25 skrev "Galgebakkens Beboerkontor" <galgebakken@mail.dk>: 

Hej Biba: 

Vedhæftet, som vi aftalte under mødet i går, mine referatformuleringer af GABs beslutning vedr. 
notatet fra BO-VEST i fht. beboermødeforslaget. (også som PDF dok. til hvis du har problemer med 
at åbne Word-dokumenter i iPad'en.) 

Mvh fra sten 

<GABs beslutning vedr.notatet fra BO-VEST i fut. beboermødeforslaget.docx> 

<GABs beslutning ved:r.notatet fra BO-VEST i fut. beboermødeforslaget.pdf> 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2015.0.5646 / Virusdatabase: 4281/9066 - Udgivelsesdato: 06-02-2015 

09-02-2015 14:3214:32 
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Folketingets Boligudvalg 

Dato: 15. juni 2009 
~-, 

Under henvisning til Folketingets Boligudvalgs brev af26. maj 2009 

følger hermed indenrigs- og socialministerens endelige svar på 

spørgsmål nr. 136 (BOU Alm. del), Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Thomas Jensen (S). 

Spørgsmål nr. 136: 

"Ministeren bedes oplyse, i hvilke kommuner boligreguleringsloven er gæl

dende?" 

Svar: 

Efter boligreguleringslovens § 1 gælder reglerne i lovens kapitel II-V om 

omkostningsbestemt leje m.v. som udgangspunkt i de kommuner, hvor der 

va~;;;i;ring ved udgangen af 1979, og hvor den daværende kom

munes registerfolketal pr. I. april 1979 oversteg 20.000 indbyggere. I disse 

kommuner kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at reglerne i kapitel II-V 

ikke skal gælde. I andre kommuner, dvs. kommuner, hvor reglerne i kapitel 

Il-V ikke gælder, kan kommunalbestyrelsen under hensyn til boligforholdene 

beslutte, at reglerne skal gælde. 

Efter boligreguleringslovens § 2 gælder reglerne i lovens kapitel VII om be

nyttelse af boliger i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II-V om omkost

ningsbestemt leje m.v. gæld~r. De særlige regler i lovens §§ 52 a-c om be

boermaksimum gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet be

slutning om, at de skal gælde, og kun i de tilfælde, hvor en udlejer skriftligt 

har meddelt kommunalbestyrelsen, at reglerne skal gælde i udlejerens ejen

domme. 

I kommuner, hvor reglerne i kapitel II-V ikke gælder, kan kommunalbestyrel

sen efter lovens § 2, stk. 2, under hensyn til boligforholdene beslutte, at en

kelte eller samtlige regler i kapitel VII skal gælde. § 52 a-c kan dog kun sæt-

http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/bou/spm/136/svar/635246/701613/index.htm? 

Departementet 

Holmens Kanal 22 

1060 Kobenhavn K 

Tlf. 3392 9300 

Fax. 3393 2518 

E-mail vfm@vfm.dk 

NH/ J.nr. 2008-9 I 94 

12-02-2015 
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tes i kraft samlet. Kommunalbestyrelsens beslutning kan træffes for højst 4 

år ad gangen. 
~c 

Hvis bestemmelserne i boligreguleringslovens kapitel Il-V ophører med at 

gælde i en kommune, ophorer bestemmelserne i kapitel VII med at gælde 

efter 1 års forløb, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet beslutning 

efter lovens § 2, stk. 2. 

Kommunalbestyrelsens beslutninger skal bekendtgøres i Statstidende og får 

virkning fra og med datoen på det nummer af Statstidende, hvori den er 

bekendtgjort, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i beslutningen. 

Ud fra oplysningerne i Statstidende har Indenrigs- og Socialministeriet udar

bejdet nedenstående oversigt pr. 28. maj 2009 over kommuner, hvor regler

ne i boligreguleringslovens kapitel II-V gælder. Endvidere viser oversigten, i 

hvilke kommuner reglerne i kapitel VII om benyttelse af boliger, herunder de 

særlige regler om beboennaksimum i §§ 52 a-c, gælder. 
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Forslag til beboermøde vedr Bo-Vest udlejning af Bl Al og A2.doc; 
_ Certification_.htm 

Medsendt oplæg til afstemningstema til beboermøde. 

Ønskes til behandling på næste GAB møde - torsdag. 
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Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
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e-mail jens.ellesoe@comxnet.dk 
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Notat vedrørende supplementsboliger på Galgebakken 5. februar 2015 

Biba har i mail bedt om en gennemgang af de lejekontrakter, der bruges til supplementsboligerne, 
samt bedt administrationen om at forholde sig til de forslag, der ønskes stillet på det kommende 
beboermøde på Galgebakken. 

Vi har undersøgt kontrakterne på supplementsboliger og den måde boligerne anvises på. 
I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan opsiges 
med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. Lejemålene anvises efter særlige 
regler, til unge under 25 år, hvor Galgebakkens beboers børn kommer først, bagefter unge under 
25 år i andre VA afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. 

Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder ikke 
kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene boliger. 

Forskel på enkeltværelse og beboelseslejemål: 

Enkeltværelse: værelse til beboelse uden eget trinette/køkken + afløb. Fx fælles køkken. 

Beboelseslejemål: værelse til beboelse inkl. egent trinette/køkken + afløb. 

Definitionen af enkeltværelser og beboelseslejemål er fastlagt af domstolene. Forskellen har 
afgørende betydning for udlejers opsigelsesadgang. 

Boligerne på Galgebakken har altid haft supplementsboliger og ideen var, at hovedlejemålene 
skulle have mulighed for at inddrage supplementsboligerne, og så udleje det selv efter ALL § 64 

Supplementskonstellationen er indtil videre udøvet i to versioner: 

1) BO-VEST som udlejer: BO-VEST udarbejder en kontrakt til hhv. hovedlejemål og 
supplementslejemål. Dvs. to særskilte kontrakter. Supplementslejemålet har i 
udgangspunktet karakter af "værelse", men omdannes af BO-VEST til beboelseslejemål, 
idet der installeres trinette og afløb. Det oplyses i supplementslejemålets kontrakt, at 
lejemålet ikke er omfattet af de almindelige udlejningsregler, samt kan opsiges med 1 års 
varsel af hovedlejer. 

2) Fremlejeforhold: BO-VEST udlejer et lejemål til lejer på en samlet kontrakt, hvorefter lejer 
efterfølgende kan fremleje et værelse til en fremlejetager. Fremlejegiver kan af BO-VEST 
leje trinette til installation i værelset. Fremlejegiver kan opsige lejer med 1 års varsel. 
Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af almenlejeloven, mens fremlejeforholdet 
er reguleret af lejeloven. 

Ad 1) 
Denne konstellation er stridende mod både almenlejeloven og lejeloven. 



Først og fremmest foreligger der to særskilte kontrakter, hvorfor "hovedlejer" slet ikke råder over 
supplementslejemålet. Supplementslejemålet har BO-VEST som udlejer. Hovedlejer kan derfor 
ikke betragtes som udlejer. 

Dernæst er forholdet reguleret af almenlejeloven, hvorfor opsigelsesadgangen i LL § 83, stk. 1, litra 
a - om 1 års varsel (som indirekte henvises til i kontrakten) ikke kan anvendes. 
Almenlejeloven giver ikke mulighed for opsigelse fra udlejers side ved denne konstellation - uanset 
hvad der aftales i kontrakten. 

Konklusion: Hverken BO-VEST eller hovedlejer kan opsige supplementslejer, medmindre 
supplementslejer misligholder lejekontrakten eller der foreligger de udtømmende grunde i LLAB § 
85. 

Ad 2) 
Dette forhold er omfattet af lejeloven. 

Hovedlejer er at betragte som fremlejegiver (udlejer). Indsættes der trinette i værelset kan leje
målet af udlejer opsiges med min. et års varsel. 
Indsættes der ikke trinette og derved består som værelse er lejemålet frit opsigeligt og kan opsiges 
med en måneds varsel. 

Konklusion: Det anbefales at BO-VEST stopper med udlejning af trinetter og derved lader et evt. 
fremlejeforhold bestå alene mellem fremlejegiver og fremlejetager. 

BO-VEST anbefaling er, at vi stopper med at udleje supplementsboligerne, men da de nuværende 
lejere af supplementsboligerne har handlet i god tro, da de fik en supplementsbolig på særlige 
vilkår, får de lov til at blive boende. 

Det giver nogle nye udfordringer, derfor arbejder vi på et forslag til en model, som vi gerne vil 
præsentere for VA snarest. 

Ved jeres drøftelse i aften, anbefaler vi at de fremkomne forslag fjernes. Administrationen arbejder 
hurtigt videre med en model for fremtidig udlejning, således at udlejning kan bringes i overens
stemmelse med gældende lovgivning. 

Med venlig hilsen 

Carsten Brank 
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Cc: GAB-sekretær; Jens Ellesøe Olsen; Anita Jensen; Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; 
Bo Ragnvald; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsenl; Jytte Jørgensen; Lasse Wilson; 
Leif Neergaardl; Niels Wilken; Steen Søndergaard; Susanne Palstrøm 

Emne: Re: GAB-møde i aften den 12.3. 

"Forslag til Beboermøde den 26.0.2015" 

Vedr. Bo-Vest udlejning af Bl, .Al. og A2 Lejligheder. 

Dette blev indsendt rettidigt. 
Venligst sørg for at det kommer på dagsorden. 

MVH 

Den 12. marts 2015 kl. 14.11 skrev Biba Schwoon 

Kære alle. 

Sten har ikke meldt om indkomne forslag med deadline kl. 12. 

Der var allerede på sidste møde afbud fra Annette og Jytte - og fra Susanne, da mødet jo først og fremmest 
er med beboerspørgsmål. 

Der er siden kommet afbud fra Leif pga influenza -

og Niels K meldte afbud pga influenza til møde i Husreglementudvalget i går aftes, så han er nok ikke 
blevet rask siden. 

Så er vi tilbage: Birthe, Jens, Steen S. Niels W og Lasse+ Bo og Henrik. 

Jeg selv har været syg efter at ha' deltaget i BL-konference i sidste weekend. 

Deltog alligevel i HPU, fordi møderne er så sjældne, holdt mig på afstand, men var jo en irriterende 
mødedeltager 

med konstant hoste! 

Samme på Husreglementudvalgsmøde i går - osse meget sjældne møder. 

Jeg hoster stadig irriterende meget, har næsten ingen stemme osv. osv. 

Ville være lykkelig, hvis vi kunne aflyse i aften. 

13-03-2015 13:2213:22 



Konsekvenser: 

Her vedhæftet det arbejdsgrundlag, vi gennemgik på sidste GAB-møde - med tilføjelse af 'ny 
affaldsordning' og 

begyndende planlægning af vaskerirenovering (på budget 2017) - og med sproglige rettelser som foreslået. 

!øvrigt til behandling: beretningen (som jeg kan rundsende i dag - efter at den er nedbragt til 2 sider, som 
beretningen 

fyldte sidste år, og sprogligt bearbejdet. 

Jeg er hjemme i weekenden og klar til at modtage kritik, forslag m.m. og rette med det samme. 

Hva' si'r I, der er nævnt ovenfor? 

Hvis I gerne vil fastholde at mødes, gør vi det selvfølgelig. 

Hilsen -

Biba 

Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albe1islund 

keller.niels(cu,gmail .com 
Telf: +45 4362 4500 
Mobil: +45 2062 5905 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - wv,rw.avg.corn 
Version: 2015.0.5751 I Virusdatabase: 4306/9284 - Udgivelsesdato: 12-03-2015 

13-03-2015 13:2213:22 
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Forslag til Beoermødet d. 26.3.2015 

Vedr. Bo-Vest udlejning af 81, A1 og A2 lejligheder. 

Gældende regler: 
Hovedlejer i A-boliger kan til enhver tid frasige sin A 1-del eller A2-del og lade den overgå 
til Bo-Vest udlejning. 
Hovedlejer kan senere opsige aftalen med 1 års varsel. 

Denne ordning påfører afdelingen store udgifter til etablering og efterfølgende retablering. 
Afdeling skal nemlig dække udgifter til: 
1. Lukning af dørhul 
2. Adskille el-installationer 
3. Opsætte ny el-måler 
4. Opsætte trinette-køkken med El- og WS installationer samt tømrer- og malerarbejde 
5. Oprette nettilslutning for IT og TV/radio 
6. Opsætte postkasse 
Ovenstående arbejder koster afdelingen ca. 30.000 kr pr. opdeling ved etablering. 

Efter gennemførelse af helhedsplanen skal der ved denne ordning yderligere etableres 
forbrugsmålere for vand og varme - hvilket også skal bekostes af afdelingen. Ligeledes 
skal der etableres et selvstændigt ventilationsanlæg. 

Ved Bo-Vest udlejning af A 1 og A2 er det tilfældigt, hvem der kommer til at bebo lejemålet. 
Ofte er det Albertslund kommune, som udnytter sin anvisningsret. 
Pt. er der Bo-Vest lejekontrakter på 1 stk B1, 31 stk A 1 og 28 stk A2 lejligheder samt 
privatudlejning af 105 A 1 + A2 lejligheder og et ukendt antal B 1. 

Forslag: 

• Efter 1.8.2015 kan der ikke længere oprettes nye Bo-Vest lejekontrakter på 81, 
A1 og A2 lejligheder. 

• Eksisterende lejekontrakter på 81, A1 og A2 ændres og kan fortsætte på de 
gældende betingelser, sålænge hovedlejer ønsker det; men ved hovedlejers 
opsigelse og/eller fraflytning genudlejes lejemålet i 2 selvstændige Bo-Vest 
lejekontrakter (A2 og A3 eller A1 og A4). 

• Opdeling af C2/C4 i 2 stk C3 ophører ligeledes pr. 1.8.2015. 
• Private udlejere skal senest den 1.08.2015 tage stilling til, hvilken del af 

hovedlejemålet der ønskes udlejet. Efter denne dato kan der ikke ændres på 
udlejningsforholdene. 

Forslagsstiller GAB 
5.2.2015 



HUSK ekstra GAB møde på torsdag den 12. marts kl. 19.00 om GAB 
beretning og arbejdsgrundlag. ,,,,/ 
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Niels Keller 
Galgebakken Over 7-8 
2620 Albertslund 

keller.nielsrcagmail.com 
Telf: +45 4362 4500 
Mobil: +45 2062 5905 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 

f. 
L, 

() 

Version: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4306/9291 - Udgivelsesdato: 13-03-2015 
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VS: GAB-beretning 2014-15, indstilling til valg og Arbejdsprogram 2015-16 
RBM, valg til GAB 26.03.15.docx; GAB's beretning 2014-15, BBM 26.03.15.docx; 
Arbejdsgrundlag for GAB 2015-16 (2).docx; _Certification_.htm 

Der kom ingen ændringer i går, så det er det her fremsendte materiale, der er gældende til beboermødet. 
Hilsen -
Biba 

Fra: Biba Schwoon L'-'-'-'===='-'-'--"'-"-'--'-===-'-'===J 
Sendt: 14. marts 2015 12:24 
Til: Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'GAB-sekretær'; 'Henrik 
I\Jordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen!'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen 
.::iøndergaard' 
Cc: 'Galgebakkens Beboerkontor'; 'Susanne Palstrøm' 
Emne: GAB-beretning 2014-15, indstilling til valg og Arbejdsprogram 2015-16 

Kære alle. 
Langsomt siver hoste-influenzaen af. De, der har skrevet, at en vaccination ikke nødvendigvis ville hjælpe 
på den influenza-version, der kom her, må ha' ret. Vi har prøvet vaccination i år, men ... ! 

Her følger så: 
Beretning 2014-15 
Indstilling til valg 2015 
Arbejdsprogram 2015-16 (som tidligere rundsendt) 

Kritik, ændringsforslag m.m. modtages indtil søndag aften kl. 18, hvorefter jeg retter til og sender til 
Sten/sekretær. 

Jeg har ikke bekymret mig specielt om lay-out. Det er Sten go' til, når han har det samlede materiale. 
Det lille afsnit om valget kan slettes i beretningen og dermed gi' lidt mere luft. 
Jeg har trukket det ud til et selvstændigt papir. 

Hilsen -
Biba 

16-03-2015 18:2718:27 



GAB's BERETNING 2014-15 
til regnskabsbeboermødet den 26. marts 2015 
Galgebakkens AfdelingsBestyrelse/GAB blev valgt for perioden 2014-15 med 9 medlemmer og 4 
suppleanter. På valg var Niels Keller, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Steen Søndergaard og Niels Wilken, 
der alle genopstillede. På mødet opstillede Lasse Wilson Crilger. Som GAB-medlemmer blev valgt for 2 år 
Lasse Wilson Crilger, Niels Keller, Biba Schwoon, Steen Søndergaard og Niels Wilken. Som suppleanter, 
der er på valg hvert år, opstillede Anita Pauly Jensen (ny), Henrik Nordfalk, Bo Ragnvald og Annette 
Schrøder, der alle blev valgt. Ved senere lodtrækning i GAB blev rækkefølgen: Annette Schrøder, Henrik 
Nordfalk, Anita Pauly Jensen, Bo Ragnvald. Anita Pauly Jensen har valgt at trække sig som suppleant op til 
valget 2015. 
Som Galgebakkens repræsentant i Albertslund Kommunes Brugergruppe genvalgtes Birthe Y. Nielsen og 
som suppleant LeifNeergaard. 
På valg i 2015 for en 2-årig periode er: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard og Jens El/esøe Olse11, 
der alle genopstiller. Som suppleanter genopstiller Hemik Nordfalk, Bo Ragnvald og Annette Schrøder. GAB 's 
indstilling til valg af antal GAB-medlemmer er 9 og til valg af suppleanter 3. Desuden indstiller GAB, at formand 
vælges ved konstituering i GAB-bestyrelsen. GAB anbefaler genvalg af medlem og suppleant til Albertslund 
Brugergruppe. 

Aktivitet: 
GAB-medlemmerne bor spredt på Galgebakken i forskellige hustyper og rummer repræsentanter for 
Beboerhusgruppen, GalgebakkePostens redaktion og Genbrugsgruppen. Der er i perioden afholdt 19 
ordinære GAB-møder. Ejendomslederen deltager minimum 1 gang månedligt i GAB-møderne. Dertil 
kommer den årlige markvandring med deltagelse fra GAB og Driften. Der er desuden afholdt 4 
beboermøder. Dertil kommer månedlige møder i Helhedsplanudvalget, deltagelse i Helhedsplan
temagruppemøder og beboermøde. Repræsentanter for GAB og Beboerhusgruppen har holdt møder, og der 
er afholdt møde med lederen af Bakkens Hjerte. Punkterne i GAB's arbejdsprogram er alle i gang med 
undtagelse af bearbejdelse af trafikken omkring Galgebakken og udarbejdelse af nyt velkomstmateriale til 
nye beboere. Begge disse arbejdsopgaver overføres til den nye sæson. 
Samarbejdet med Galgebakkens ansatte 
GAB har et godt samarbejde med Galgebakkens ansatte og er - som tidligere år - glad for det hold, der 
arbejder på og for Galgebakken og dens beboere. Desværre har nogle af de ansatte været ramt af sygdom, 
men med særlige ordninger har de (næsten alle) kunnet fastholde deres arbejde. De ansatte har ekspertise på 
mange områder og samarbejder godt med eksterne håndværkere. 
Samarbejdet med VA og BO-VEST 
Projektleder, arkitekt Jørgen Bach, der er BO-VEST-repræsentanten i Galgebakkens Helhedsplan, har 
jævnlige møder med rådgiverteamet og deltager i Helhedsplanudvalget. 
Agendagruppen følger stadig "Min Energi"-systemet og især vandforbruget. Som vi tidligere har skrevet 
ligger Galgebakken for højt i vandforbrug i forhold til Albertslund Kommunes mål. (Se Galgebakkens 
Agendaplan.) Når alle får vandmålere i forbindelse med renoveringen, siger erfaringer, at vi kan forvente et 
fald på op til 25%. 
Galgebakkens Helhedsplan 
Der er i perioden lavet mock-ups, dvs. 1: I-modeller, af badeværelserne i de forskellige hustyper som 
forberedt i temagruppen om badeværelser. Beboerne kunne besigtige modellerne og besvare spørgeskemaer 
med henblik på valg af et såkaldt standardbadeværelse. Mere personlige valg bliver der mulighed for i de 
prøvehuse, der for øjeblikket er under projektering. De lette facader på et C-rækkehus er under renovering og 
vil senere blive fremvist. Firmaet GEO, der er specialist i vand-, grund- og drænforhold, har undersøgt disse 
forhold på Galgebakken med henblik på etablering af omfangsdræn i forbindelse med sokkelisoleringen. Der 
mangler nu en afslutning af undersøgelsen af de brønd- og ledningsforhold, der skal kunne aftage vandet fra 
evt. dræn. 
Driften har i flere år arbejdet med bekæmpelse af skimmelsvamp og fortsætter med det, indtil isolering og 
ventilation i helhedsplanen forbedrer forholdene i alle huse. 



Informationen om Helhedsplanen foregår dels i BYGGEPOSTEN, der husstandsomdeles som trykt udgave 
og findes på renoveringshjemmesiden ~"-''-=='-"'--"=-=-=.--'-==c_s'--"--'---="-= 

Dertil kommer indlæg i GalgebakkePosten og på mindre debat-hjemmesider. 
Husreglement-revision 
Husreglementudvalget har genoptaget arbejdet med henblik på at revidere det gældende Husreglement. 
Resultatet vil blive fremlagt på et beboermøde i foråret 2015. Udvalget har samtidig set på gældende 
Råderetskatalog og Landskabsplan for at sikre, at der ikke vil blive uoverensstemmelser mellem de 
forskellige regelsæt. Der vil desuden blive udarbejdet en oversigt over 'klagegangen' på de forskellige 
områder. 
Planlægning af ny materielgård 
Forholdene for Galgebakkens ansatte i den nuværende materielgård lever på ingen måde op til de krav, der i 
dag stilles til opholdsrum for ansatte. De er endda delvis ulovlige. Derfor har Driften og GAB igangsat en 
undersøgelse af en fremtidig lovliggørelse af lokaleforholdene. Der arbejdes med forskellige versioner i 
størrelse og økonomi. Det er ikke et byggeri, der vil kunne støttes med Landsbyggefondiån. Bevidstheden 
om, at finansieringen samtidig med Helhedsplanen kun tåler en relativt lille beboerbetaling, er derfor meget 
klar. Alle beslutninger om et sådant byggeri vil naturligvis blive fremlagt på et beboermøde. 
Affalds-forsøg som del af forberedelse af ny kommunal affalds-ordning 
Albe1tslund kommune spurgte i 2014 Galgebakken, om vi ville deltage i et forsøg med alternativ sortering i 
samlefraktioner og med særskilt madaffaldsfraktion. Da forsøget ville være omkostningsneutralt, sagde 
GAB, Agendagruppen og Driften ja. De oprindelige haste-deadlines i slutningen af 2014 kunne ikke 
overholdes, men vi kom i gang med jævnlige justeringer og tilpasninger. I foråret 2015 afholdt vi et 
orienterings- og debatmøde om forsøget, og beboerne tilsluttede sig, at Agendagruppen kunne skrive et 
høringssvar til Kommunens høring om en ny affaldsordning til vedtagelse i marts '15. Den er netop vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen, og Galgebakken skal nu tilpasse sig de deri skitserede muligheder. 
Ny TV-kontrakt efter salg af ComX til Y ouSee 
På et beboermøde gav deltagerne tilladelse til at underskrive ny kontrakt med YouSee efter bearbejdelse af 
kontraktudkastet. Kontrakten er underskrevet her i foråret, og Y ouSee vil snarest udsende brev til beboerne. 
De fordelagtige ComX-priser, som vi hidtil har haft, er bevaret, og en række nye muligheder introduceres. 
Beboerdemonstration mod kriminalitet i bebyggelsen 
Galgebakken er heldigvis i det store og hele et meget fredeligt sted at bo. Men efter en periode med et par 
knivstikkerier og intensiveret hash-salg tog beboere initiativ til en demonstration på Galgebakkens Torv. 
Flere beboere gjorde opmærksom på, hvor svært det kunne være at komme i kontakt med politiet. 
Medieopmærksomhed, deltagelse af nærpolitibetjente, opbakning fra Kommunen og BO-VEST resulterede 
derefter i et øget samarbejde mellem disse parter. Galgebakken har specielt ønsket at fokusere på 
forebyggelse. Foreløbig har det givet gode resultater, som Justitsministeren og Albertslunds borgmester med 
følge kom forbi for at høre om. 
Skovlegebanen - Galgebakkens jubilæumsgave til sig selv 
Banen er indviet - og der vil her i foråret blive afholdt et demonstrationsmøde, hvor brugsmulighederne, især 
fitness for store børn/unge og voksne, vil blive vist på stedet. 
Tårnet - samarbejdet mellem Galgebakken og Hyldespjældet 
I skrivende stund ser det ud til, at Tårnet i galvaniseret stand vil ankomme til Albertslund i slutningen af 
mmts. En gruppe "stærke mænd" fra Hyldespjældet har arbejdet med at samle de tårndele, der var udført af 
en smed. Den lange tilblivelsesproces ser ud til at kunne afsluttes med indvielse i april. Og så begynder den 
periode, hvor "publikum" vil kunne tage Tårnet i brug - og planlægningsgruppen arbejde videre med Tårnets 
omgivelser på jorden og i den omgivende beplantning. 
Parkeringsforhold på P-plads A i Skrænt 
Efter ønske fra beboerne er der indfø1t parkeringskort, der viser, om den parkerede bil hører til i området. 
Beboerne er glade for ordningen, der foreløbig er vedtaget for et (forsøgs)år" 

Galgebakkens Afdelingsbetyrelse, marts 2015 



Arbejdsgrundlag for GAB's arbejde i 2015 - 16 

1. Helhedsplanen for Galgebakken 
- Fortsætte samarbejdet med Totalrådgive1ieamet forestået af arkitektfirmaet NOVA5 og BO-VEST/BYG i 
Helhedsplanudvalget. 

- Fra skema A til skema B: prøvehuse og mock-ups om badeværelser, facader, installationer/ventilation og 
forbrugsmåling, udearealer, D-huse m.m. 

- GEO's undersøgelser af spørgsmålet om omfangsdræn og brøndkapacitet 

- Oplysning i samarbejde med Driften om skimmelsvamp 

- Fastholde og udvikle energi- og miljøovervejelser i forbindelse med renoveringen, så langt økonomi og 
tilladelser rækker- set i forhold til Bygningsreglement 2010 m.v. og overveje mulige forsøgsprojekter som 
hjælp til gennemførelse i større målestok 

- Fastholde opmærksomheden sammen med Driften omkring områdets træer og øvrige planter i 
planlægningsarbejdet 

- Uafklarede spørgsmål om udendørs lys, radiatorer i badeværelser o.lign. bearbejdes 

- I Trafikudvalget bearbejde de trafikale forhold omkring Galgebakken (så vidt muligt i samarbejde med 
Hyldespjældet) med henblik på forbedring af tilgængelighed og trafiksikkerhed. Som oplæg til 
Helhedsplanen ses arbejdet i et områdepolitisk perspektiv. 

2. Fremlægge revision afHusreglement og Råderetskatalog til vedtagelse på et beboermøde 
- suppleret med udkast til hegnsfolder, udkast til folder om klagegang for alle dele af Husreglementet samt 
specielt for det grønne område, som det er reguleret i Landskabsplanen 

3. Behandle udlejningsforholdene for supplementsrum og ungdomsboliger med oplæg til nye 
kontrakter 

4. Behandle forslag til ny materielgård med forbedrede forhold for Galgebakkens ansatte 

5. Behandle oplægget om ny affalds-ordning i fortsættelse af vores forsøg i 2014-15 - med indregning 
af økonomiske betingelser 

6. Påbegynde planlægningen af renovering af vaskeriet, der står på budgettet i 2017 

7. Beboerhus og fremtid 
- Som det tidligere er vedtaget, vil vi - i samarbejde med Beboerhusgruppen - tage hul på overvejelserne over 
"lille beboerhus"-lokaler å la "Gl. Pub", når lejekontrakten på 5 år udløber 

6. Tårnet 
- I samarbejde med Hyldespjældet udvikle brugen af Tårnet i overensstemmelse med årstider, forslag og 
ønsker fra beboerne i de to bebyggelser 

7. Informationsmateriale til nye beboere 
- Udarbejde nyt informationsmateriale til nye beboere og revurdere modtagelsen af dem på Galgebakken - i 
samarbejde med Beboerhusgruppen 

8. Beboerdemokratisk og boligpolitisk arbejde 
- Deltage i det beboerdemokratiske og beboerpolitiske arbejde i VA og BO-VEST, herunder i den 
boligpolitiske debat 



Fra: 
Sendt: 
Til: 

Cc: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Biba Schwoon < bibaschwoon@comxnet.dk> 

, __ _12. marts 201~~~--
'BioaScnwoon'; 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette 
Schrøder'; 'Birthe V. Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 
'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen 
Søndergaard' 
'Susanne Palstrøm' 
SV: GAB-møde i aften den 12.3. 
Arbejdsgrundlag for GAB 2015-16 (2).docx; _Certification_.htm 

Ja - og så mangler lige det vedhæftede arbejdsgrundlag! Det går rigtig godt med mit feberhoved! 
Biba 

Fra: Biba Schwoon [mailto: ibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 12. marts 2015 14:14 
Til: 'Biba Schwoon'; 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 
'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Susanne Palstrøm' 
Emne: SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Fortsættelse: Skulle nok lige ha' nævnt, at materialet skal omdeles senest den 19.3., 
den dag, vi har GAB-møde om aftenen. Så Sten skal ha' mulighed for at arbejde 
med det fra mandag den 16. 
Biba 

Fra: Biba Schwoon [mailto: ibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 12. marts 2015 14:12 
Til: 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 
'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Susanne Palstrøm' 
Emne: GAB-møde i aften den 12.3. 
Prioritet: Høj 

Kære alle. 
Sten har ikke meldt om indkomne forslag med deadline kl. 12. 
Der var allerede på sidste møde afbud fra Annette og Jytte - og fra Susanne, da mødet jo først og fremmest er med 

beboerspørgsmål. . 
Der er siden kommet afbud fra Leif pga influenza -
og Niels K meldte afbud pga influenza til møde i Husreglementudvalget i går aftes, så han er nok ikke blevet rask 
siden. 

Så er vi tilbage: Birthe, Jens, Steen S. Niels W og Lasse+ Bo og Henrik. 

Jeg selv har været syg efter at ha' deltaget i BL-konference i sidste weekend. 
Deltog alligevel i HPU, fordi møderne er så sjældne, holdt mig på afstand, men var jo en irriterende mødedeltager 
med konstant hoste! 
Samme på Husreglementudvalgsmøde i går - osse meget sjældne møder. 
Jeg hoster stadig irriterende meget, har næsten ingen stemme osv. osv. 
Ville være lykkelig, hvis vi kunne aflyse i aften. 

Konsekvenser: 

12-03-2015 15:5515:55 



Her vedhæftet det arbejdsgrundlag, vi gennemgik på sidste GAB-møde - med tilføjelse af 'ny affaldsordning' og 
begyndende planlægning af vaskerirenovering (på budget 2017} - og med sproglige rettelser som foreslået. 

!øvrigt til behandling: beretningen (som jeg kan rundsende i dag - efter at den er nedbragt til 2 sider, som 
beretningen 
fyldte sidste år, og sprogligt bearbejdet. 
Jeg er hjemme i weekenden og klar til at modtage kritik, forslag m.m. og rette med det samme. 

Hva' si'r I, der er nævnt ovenfor? 
Hvis I gerne vil fastholde at mødes, gør vi det selvfølgelig. 
Hilsen -
Biba 

12-03-2015 15:5515:55 



Arbejdsgrundlag for GAB's arbejde i 2015 - 16 

1. Helhedsplanen for Galgebakken 
- Fortsætte samarbejdet med Totalrådgiverteamet forestået af arkitektfirmaet NOVAS og BO-VEST/BYG i 
Helhedsplanudvalget. 

- Fra skema A til skema B: prøvehuse og mock-ups om badeværelser, facader, installationer/ventilation og 
forbrugsmåling, udearealer, D-huse m.m. 

- GEO's undersøgelser af spørgsmålet om omfangsdræn og brøndkapacitet 

- Oplysning i samarbejde med Driften om skimmelsvamp 

- Fastholde og udvikle energi- og miljøovervejelser i forbindelse med renoveringen, så langt økonomi og 
tilladelser rækker - set i forhold til Bygningsreglement 2010 m.v. og overveje mulige forsøgsprojekter som 
hjælp til gennemførelse i større målestok 

- Fastholde opmærksomheden sammen med Driften omkring områdets træer og øvrige planter i 
planlægningsarbejdet 

- Uafklarede spørgsmål om udendørs lys, radiatorer i badeværelser o.lign. bearbejdes 

- I Trafikudvalget bearbejde de trafikale forhold omkring Galgebakken (så vidt muligt i samarbejde med 
Hyldespjældet) med henblik på forbedring aftilgængelighed og trafiksikkerhed. Som oplæg til 
Helhedsplanen ses arbejdet i et områdepolitisk perspektiv. 

2. Fremlægge revision af Husreglement og Råderetskatalog til vedtagelse på et beboermøde 
- suppleret med udkast til hegnsfolder, udkast til folder om klagegang for alle dele af Husreglementet samt 
specielt for det grønne område, som det er reguleret i Landskabsplanen 

3. Behandle udlejningsforholdene for supplementsrum og ungdomsboliger med oplæg til nye 
kontrakter 

4. Behandle forslag til ny materielgård med forbedrede forhold for Galgebakkens ansatte 

5. Behandle oplægget om ny affalds-ordning i fortsættelse af vores forsøg i 2014-15 - med indregning 
af økonomiske betingelser 

6. Påbegynde planlægningen af renovering af vaskeriet, der står på budgettet i 2017 

7. Beboerhus og fremtid 
- Som det tidligere er vedtaget, vil vi - i samarbejde med Beboerhusgruppen - tage hul på overvejelserne over 
"lille beboerhus"-lokaler a la "Gl. Pub", når lejekontrakten på 5 år udløber 

6. Tårnet 
- I samarbejde med Hyldespjældet udvikle brugen af Tårnet i overensstemmelse med årstider, forslag og 
ønsker fra beboerne i de to bebyggelser 

7. Informationsmateriale til nye beboere 
- Udarbejde nyt informationsmateriale til nye beboere og revurdere modtagelsen af dem på Galgebakken - i 
samarbejde med Beboerhusgruppen 

8. Beboerdemokratisk og boligpolitisk arbejde 
- Deltage i det beboerdemokratiske og beboerpolitiske arbejde i VA og BO-VEST, herunder i den 
boligpolitiske debat 
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Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. marts 2015 15:37 ~--

,., '· 

Til: 'Biba Schwoon'; 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Anita Jensen'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. 

Cc: 

Nielsen'; 'Bo Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; 
'Lasse Wilson'; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
'Susanne Palstrøm' 

Emne: SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Til GAB medlemmerne: 

Der er faktisk pr. mail modtaget to indkomne forslag - godt nok i sidste øjeblik, men inden fristen kl. 12.00 og altså 
rettidigt: 
(Når jeg først mailer rundt nu, skyldes det, at GAB kontoret/mødelokalet i eftermiddag har været (om)booket til 
MUS møde.) 

Fra Jytte Overgaard (emne i mail Beboermøde): 

Kære Sten. 
Sønder 9 vil gerne have et punkt på dagsordenen til næste beboermøde. 
Punktet hedder: Oprettelse af hønsehus-honsegård til 6 høns. 
Der kommer nogen.fa strædet til mødet Jer vilfhrklare hvad vi 1nener og hvordan. 
Kh. Jytte Overgaard 
nl 29 65 65 65 

Fra Aage Nissen (emne i mail: forslag til beboermødet): 

Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen omhandlende bygning afny materialegård. 
Unde1punkter: 
Den demofa,atiske proces, projektet, pris ogfinasiering. Hvem har givet ordre til udarbejdelse af 
tegninger m.m.? 
Venlig hilsen 
Aage Nissen, Vester 2-19 

For en ordens skyld videresender jeg efterfølgende de to mails uden mine kommentarer. 

Mvh fra Sten 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 12. marts 2015 14:21 
Til: 'Biba Schwoon'; 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaardl'; 'Niels Keller'; 
'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Susanne Palstrøm' 
Emne: SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Ja - og så mangler lige det vedhæftede arbejdsgrundlag! Det går rigtig godt med mit feberhoved! 
Biba 

12-03-2015 15:3715:37 



Fra: Biba Schwoon [mailto:biba chwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 12. marts 2015 14:14 
Til: 'Biba Schwoon'; 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen1'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaard1'; 'Niels Keller'; 
'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Susanne Palstrøm' 
Emne: SV: GAB-møde i aften den 12.3. 

Fortsættelse: Skulle nok lige ha' nævnt, at materialet skal omdeles senest den 19.3., 
den dag, vi har GAB-møde om aftenen. Så Sten skal ha' mulighed for at arbejde 
med det fra mandag den 16. 
ffiba 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 12. marts 2015 14:12 
Til: 'GAB-sekretær'; 'Jens Ellesøe Olsen'; Anita Jensen; 'Annette Schrøder'; Biba Schwoon; 'Birthe Y. Nielsen'; 'Bo 
Ragnvald'; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen1'; 'Jytte Jørgensen'; Lasse Wilson; 'Leif Neergaard1'; 'Niels Keller'; 
'Niels Wilken'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Susanne Palstrøm' 
Emne: GAB-møde i aften den 12.3. 
Prioritet: Høj 

Kære alle. 
Sten har ikke meldt om indkomne forslag med deadline kl. 12. 
Der var allerede på sidste møde afbud fra Annette og Jy!!e - og fra Susanne, da mødet jo først og fremmest er med 
beboerspørgsmål. 
Der er siden kommet afbud fra L~-if pga influenza -
og Ni~ls K meldte afbud pga influenza til møde i Husreglementudvalget i går aftes, så han er nok ikke blevet rask 
siden. 

Så er vi tilbage: Birthe, Jens, Steen S. Niels W og Lasse+ Bo og Henrik. 

Jeg selv har været syg efter at ha' deltaget i BL-konference i sidste weekend. 
Deltog alligevel i HPU, fordi møderne er så sjældne, holdt mig på afstand, men var jo en irriterende mødedeltager 
med konstant hoste! 
Samme på Husreglementudvalgsmøde i går - osse meget sjældne møder. 
Jeg hoster stadig irriterende meget, har næsten ingen stemme osv. osv. 
Ville være lykkelig, hvis vi kunne aflyse i aften. 

/'~ .. ..,,_"'°''~ 

Konsekvenser: 
Her vedhæftet det arbejdsgrundlag, vi gennemgik på sidste GAB-møde - med tilføjelse af 'ny affaldsordning' og 
begyndende planlægning af vaskerirenovering (på budget 2017) - og med sproglige rettelser som foreslået. 

I øvrigt til behandling: beretningen (som jeg kan rundsende i dag - efter at den er nedbragt til 2 sider, som 
beretningen 
fyldte sidste år, og sprogligt bearbejdet. 
Jeg er hjemme i weekenden og klar til at modtage kritik, forslag m.m. og rette med det samme. 

Hva' si'r I, der er nævnt ovenfor? 
Hvis I gerne vil fastholde at mødes, gør vi det selvfølgelig. 
Hilsen -
Biba 

12-03-2015 15:3715:37 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Til GAB medlemmerne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. marts 2015 15:44 
Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); 
Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo Ragnvald (boragnvald@gmail.com); 
Galgebakkens Beboerkontor (galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk 

(henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk); Jytte 
Jørgensen Uytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson (lh@wilson-gruppen.dk); Leif 
Neergaard (leif.neergaard@gmail.com); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); Niels 
Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard (sts@ucc.dk) 
VS: Beboermøde. 

Nf. det indkomne forslag fra Jytte 0. 

Mvh fra Sten 

-----Oprindelig meddelelse----
Fra: Jytte Overgaard i..:..:..,.:=:::c:..1.J=~==='-'="'--'--'J 

Sendt: 12. marts 2015 10:05 
Til: GAB Kontor. 
Emne: Beboermøde. 

Kære Sten. 
Sønder 9 vil gerne have et punkt på dagsorden til næste beboermøde. 

Punktet hedder: Oprettelse af 
Hønsehus-hønsegård til 6 høns. 

Der kommer nogen fra strædet til mødet der vil forklare hvad vi mener og hvordan. 
Kh Jytte Overgaard. 
Tlf: 29656565. 

Sendt fra min iPhone 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - .:..::...::..:;...;.;...:.;:;:..:...;;,..=-'-'-

Version: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4306/9277 - Udgivelsesdato: 11-03-2015 

12-03-2015 15:4415:44 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Til GAB medlemmerne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
12. marts 2015 15:41 
Annette Schrøder (aasch@sol.dk); Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk); 
Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo Ragnvald (boragnvald@gmail.com); 
Galgebakkens Beboerkontor (galgebakken@mail.dk); Henrik Nordfalk 
(henriknordfalk@yahoo.dk); Jens Ellesøe Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk); Jytte 
Jørgensen Uytjor@comxnet.dk); Lasse Wilson (lh@wilson-gruppen.dk); Leif 
Neergaard (leif.neergaard@gmail.com); Niels Keller (keller.niels@gmail.com); Niels 
Wilken (niels@wilkentryk.dk); Steen Søndergaard (sts@ucc.dk) 
VS: forslag til beboermødet 

Nf. mailen med det indkomne forslag fra Aage. 

Mvh fra Sten 

Fra: Aage Nissen Lffig_]_j_!:_Q;_f!.9..9.<~i;mmrr~.filJ 
Sendt: 12. marts 2015 01:53 
Til: 'Galgebakkens Beboerkontor' 
Emne: forslag til beboermødet 

Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen omhandlende bygning af ny materialegård. 
Underpunkter: 
Den demokratiske proces, projektet, pris og financiering. Hvem har givet ordre om udarbejdelse af tegninger m.m.? 

Venlig hilsen 
Aage Nissen, Vester 2-19. 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - _:__:.__:_'----'--'--'=--:_== 

Version: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4306/9277 - Udgivelsesdato: 11-03-2015 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Jytte Overgaard <jytte.o@comxnet.dk> 
12. marts 2015 10:05 

Til: GAB Kontor. 
Emne: Beboermøde. 

K• re Sten. 
S• nder 9 vil gerne have et punkt p• dagsorden til n• ste beboerm• de. 

Punktet hedder: Oprettelse af 
H• nsehus-h• nseg• rd til 6 h• ns. 

Der kommer nogen fra str• det til m• det der vil forklare hvad vi mener og hvordan. 
Kh Jytte Overgaard. 
Tlf: 29656565. 

Sendt fra min iPhone 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - --~-
Version: 2015.0.5751 I Virusdatabase: 4306/9277 - Udgivelsesdato: 11-03-2015 

12-03-2015 15: 1615: 16 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materialet til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referat fra beboermøde om tv 8. 
dec. 2014 (husstandsomdelt 8. januar 2015) og beboermøde om GEO's undersøgelse (se GB Posten 391) 
5a) Godkendelse af forretningsorden. Herunder ændringer i pkt. 20 om fremgangsmåden ved suppleant
valg og pkt. 21 om fremgangsmåden ved opstilling (se næste side). 5b) Godkendelse af dagsordenen. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2014*> 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2014 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2014 

9) Behandling af indkomne forslag 
a) Spørgsmål til processen ved bygning af ny materialegård (side 2) 
b) Oprettelse af hønsegård og hønsehus (side 2) 

10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens stønelse inkl. suppleanternes antal og om valg af 

formand (af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen) 
b) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
c) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) V As kommende generalforsamling den 20. maj 2015 

14) Eventuelt 

*) Sammen med dette materiale er årsregnskabet omdelt i en kort udgave, som kun indeholder de 
overordnede regnskabstal. Det komplette årsregnskab kan ses på Galgebakkens hjemmeside: 
www.galgebakken.dk og fås på Afdelingsbestyrelsens kontor, Øster 1-2 og på Ejendomskontoret, 
Øster 1-6 (= pavillonerne ved Øster 1) 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand/år udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses 
myndige husstandsmedlemmer. 

( Materialet er husstandsomdelt senest torsdag d 19. marts 2015) 



Til pkt. 7: 

GAB's BERETNING 2014-15 
til regnskabsbeboermødet den 26. marts 2015 

Galgebakkens AfdelingsBestyrelse/GAB blev valgt for perioden 2014-15 med 9 medlemmer og 4 suppleanter. 
På valg var Niels Keller, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Steen Søndergaard og Niels Wilken, der alle 
genopstillede. På mødet opstillede Lasse Wilson Crilger. Som GAB-medlemmer blev valgt for 2 år Lasse Wilson 
Crilger, Niels Keller, Biba Schwoon, Steen Søndergaard og Niels Wilken. Som suppleanter, der er på valg hvert 
år, opstillede Anita Pauly Jensen (ny), Henrik Nordfalk, Bo Ragnvald og Annette Schrøder, der alle blev valgt. 
Ved senere lodtrælming i GAB blev rækkefølgen: Annette Schrøder, Henrik Nordfalk, Anita Pauly Jensen, Bo 
Ragnvald. Anita Pauly Jensen har valgt at trække sig som suppleant op til valget 2015. 
Som Galgebakkens repræsentant i Albe1islund Kommunes Brugergruppe genvalgtes Birthe Y. Nielsen og som 
suppleant LeifNeergaard. 
På valg i 2015 for en 2-årig periode er: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard og Jens Ellesøe 
Olsen, der alle genopstiller. Som suppleanter genopstiller Henrik Nordfalk, Bo Ragnvald og Annette 
Schrøder. GAB's indstilling til valg af antal GAB-medlemmer er 9 og til valg af suppleanter 3. Desuden 
indstiller GAB, at formand vælges ved konstituering i GAB-bestyrelsen. GAB anbefaler genvalg af medlem og 
suppleant til Albertslund Brugergruppe. 

· Aktivitet: 
GAB-medlemmerne bor spredt på Galgebakken i forskellige hustyper og rummer repræsentanter for 
Beboerhusgruppen, GalgebakkePostens redaktion og Genbrugsgruppen. Der er i perioden afholdt 19 ordinære 
GAB-møder. Ejendomslederen deltager minimum 1 gang månedligt i GAB-møderne. Dertil kommer den årlige 
markvandring med deltagelse fra GAB og Driften. Der er desuden afholdt 4 beboermøder. Dertil kommer 
månedlige møder i Helhedsplanudvalget, deltagelse i Helhedsplan-temagruppemøder og beboermøde. 
Repræsentanter for GAB og Beboerhusgruppen har holdt møder, og der er afholdt møde med lederen af Bakkens 
Hje1ie. Punkterne i GAB's arbejdsprogram er alle i gang med undtagelse af bearbejdelse af trafikken omkring 
Galgebakken og udarbejdelse af nyt velkomstmateriale til nye beboere. Begge disse arbejdsopgaver overføres til 
den nye sæson. 

Samarbejdet med Galgebakkens ansatte 
GAB har et godt samarbejde med Galgebakkens ansatte og er - som tidligere år - glad for det hold, der arbejder 
på og for Galgebakken og dens beboere. Desværre har nogle af de ansatte været ramt af sygdom, men med 
særlige ordninger har de (næsten alle) kunnet fastholde deres arbejde. De ansatte har ekspertise på mange 
pmråder og samarbejder godt med eksterne håndværkere. 

Samarbejdet med V A og BO-VEST 
Projektleder, arkitekt Jørgen Bach, der er BO-VEST-repræsentanten i Galgebakkens Helhedsplan, har jævnlige 
møder med rådgiverteamet og deltager i Helhedsplanudvalget. 
Agendagruppen følger stadig "Min Energi"-systemet og især vandforbruget. Som vi tidligere har skrevet ligger 
Galgebakken for højt i vandforbrug i forhold til Albe1islund Kommunes mål. (Se Galgebakkens Agendaplan.) 
Når alle får vandmålere i forbindelse med renoveringen, siger erfaringer, at vi kan forvente et fald på op til 25%. 

Galgebakkens Helhedsplan 
Der er i perioden lavet mock-ups, dvs. 1:1-modeller, af badeværelserne i de forskellige hustyper som forberedt i 
temagruppen om badeværelser. Beboerne kunne besigtige modellerne og besvare spørgeskemaer med henblik på 
valg af et såkaldt standardbadeværelse. Mere personlige valg bliver der mulighed for i de prøvehuse, der for 
øjeblikket er under projektering. De lette facader på et C-rækkehus er under renovering og vil senere blive 
fremvist. Firmaet GEO, der er specialist i vand-, grund- og drænforhold, har undersøgt disse forhold på 
Galgebakken med henblik på etablering af omfangsdræn i forbindelse med sokkelisoleringen. Der mangler nu en 
afslutning af undersøgelsen af de brønd- og ledningsforhold, der skal kunne aftage vandet fra evt. dræn. 
Driften har i flere år arbejdet med bekæmpelse af skimmelsvamp og fortsætter med det, indtil isolering og 
ventilation i helhedsplanen forbedrer forholdene i alle huse. 
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Arbejdsgrundlag for GAB's arbejde i 2015 - 16 

1. Helhedsplanen for Galgebakken 
- Fortsætte samarbejdet med Totalrådgiverteamet forestået af arkitektfirmaet NOVA5 og BO-VEST/BYG i 
Helhedsplanudvalget. 
- Fra skema A til skema B: prøvehuse og mock-ups om badeværelser, facader, installationer/ventilation og 
forbrugsmåling, udearealer, D-huse m.m. 
- GEO's undersøgelser af spørgsmålet om omfangsdræn og brøndkapacitet 
- Oplysning i samarbejde med Driften om skimmelsvamp 
- Fastholde og udvikle energi- og miljøovervejelser i forbindelse med renoveringen, så langt økonomi og 
tilladelser rækker - set i forhold til Bygningsreglement 2010 m.v. og overveje mulige forsøgsprojekter som hjælp 
til gennemførelse i større målestok 
- Fastholde opmærksomheden sammen med Driften omkring områdets træer og øvrige planter i 
planlægningsarbejdet 
- Uafklarede spørgsmål om udendørs lys, radiatorer i badeværelser o. lign. bearbejdes 
- I Trafikudvalget bearbejde de trafikale forhold omkring Galgebakken (så vidt muligt i samarbejde med 
Hyldespjældet) med henblik på forbedring aftilgængelighed og trafiksikkerhed. Som oplæg til Helhedsplanen 
ses arbejdet i et områdepolitisk perspektiv. 

2. Fremlægge revision afHusreglement og Råderetskatalog til vedtagelse på et beboermøde 
- suppleret med udkast til hegnsfolder, udkast til folder om klagegang for alle dele afHusreglementet samt 
specielt for det grønne område, som det er reguleret i Landskabsplanen 

3. Behandle udlejningsforholdene for supplementsrum og ungdomsboliger med oplæg til nye kontrakter 

4. Behandle forslag til ny materielgård med forbedrede forhold for Galgebakkens ansatte 

5. Behandle oplægget om ny affalds-ordning i fortsættelse af vores forsøg i 2014-15 - med indregning af 
økonomiske betingelser 

6. Påbegynde planlægningen afrenovering af vaskeriet, der står på budgettet i 2017 

7. Beboerhus og fremtid 
- Som det tidligere er vedtaget, vil vi - i samarbejde med Beboerhusgruppen - tage hul på overvejelserne over 
"lille beboerhus"-lokaler a la "Gl. Pub", når lejekontrakten på 5 år udløber 

6. Tårnet 
- I samarbejde med Hyldespjældet udvikle brugen af Tårnet i overensstemmelse med årstider, forslag og ønsker 
fra beboerne i de to bebyggelser 

7. Informationsmateriale til nye beboere 
- Udarbejde nyt informationsmateriale til nye beboere og revurdere modtagelsen af dem på Galgebakken - i 
samarbejde med Beboerhusgruppen 

8. Beboerdemokratisk og boligpolitisk arbejde 
- Deltage i det beboerdemokratiske og beboerpolitiske arbejde i VA og BO-VEST, herunder i den boligpolitiske 
debat 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referat fra beboermøde om tv 8. 
dec. 2014 (husstandsomdelt 8.januar 2015) og beboermøde om GEO's undersøgelse (se GB Posten 391) 
5a) Godkendelse af forretningsorden 5b) Godkendelse af dagsorden. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2014 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2014 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2014 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse inkl. suppleanternes antal og om 

valg af formand (af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen) 
b) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
c) Valg af suppleanter til Af delings bestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 
13) V As kommende generalforsamling onsdag den 20. maj 2015 
14) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, 
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest torsdag den 12. marts 2015, kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk- og elles på papir til GAB kontoret: 

Pavillonen for enden af gavlen ved Øster 1 
Materialet til beboermødet husstandsomdeles senest torsdag den 19. marts. Regnskabet husstands
omdeles i en koncentreret og let overskuelig version, som kun indeholder de overordnede regnskabstal. 
Det komplette årsregnskab kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og fås på 
Afdelingsbestyrelsens kontor, Øster 1-2 og på Eiendomskontoret, Øster 1-6. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses 
myndige husstandsmedlemmer. 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest torsdag d 26. februar 2015) 
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Afdeling 59 Galgebakken 

Årsregnskab 01.01.2014 - 31.12.2014 

Årets resultat er et overskud på 1.050.634 kr. 
svarende til 17,04 kr. pr m2 

Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret 

• Regnskab 2014 111 Budget 2014 1111 Budget 2015 
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Afdeling 59 Galgebakken Balance 

Årsregnskab 2014 
Regnskab Regnskab 

2014 2013 

Konto Tekst (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

AKTIVER 

304 ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer) 535.182 531.453 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

305 Tilgodehavender 

Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.853 8.304 

Tilgode hos lejere 2.314 2.695 

Øvrige 1.401 1.362 

Tilgodehavender i alt 12.568 12.568 12.361 
307 Likvide beholdninger 159 139 

Tilgodehavende hos boligorganisation 30.060 25.373 

Likvide beholdninger i alt 30.219 30.219 25.512 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 42.787 37.873 

AKTIVER I ALT 577.969 569.326 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 21.902 22.113 

402 Fælleskonto A-ordning 1.714 1.603 

405 Tab ved ledighed og fraflytning 1.241 1.206 

406 Andre henlæggelser 1.473 3.006 

407 Opsamlet resultat 3.757 3.813 

HENLÆGGELSER I ALT 30.086 31.740 

LANGFRISTET GÆLD (kreditforeningslån) 518.370 524.623 

KORTFRISTET GÆLD 
419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.628 7.807 
·?1 Skyldige omkostninger 4.751 4.469 ( . 

422-429 Øvrige 16.134 687 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 29.513 12.963 

PASSIVER I ALT 577.969 569.326 
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b ;V\- VlMf ~ 
ÅRSREGNSKAB 01.0'1.2014 ... 31.12.2014 

Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 
88 18 08 80 
Telefax: 
88 18 08 81 
E-postad resse: 
bo-vest@bo-vest.dk 
CVR-nr. (Se-nr): 
29 96 63 89 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Beboerlokaler m.v. 

Garager/carporte 

I alt 

50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Galgebakken 
Galgebakken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Antal Bruttoetage-

rum areal i alt (m2
) 

1 -

2 6.963 

3 4.930 

4 13.875 

5 30.780 

6 -

7 -

4.043 

326 

732 

-

61:649 

900 

Antal 

lejemål 

-

119 

60 

153 

238 

-

-

133 

2 

3 

-

708 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Alle 1 
2620 Albertslund 

Telefon: 
43 68 68 68 
Telefax: 
43 68 69 28 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

å lejemåls- Antal leje-

enhed målsenheder 

0 

119 

1 60 

153 

238 

0 

0 

1 133 

1 pr. påbeg. 60 m2 6 

0 0 

1/5 0,0 

709,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 

Boligorganisationsnr. 50 

Afdeling 59 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014 - 31.12.2014 

Administrationens påtegning 

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse. 

Glostrup, den 27. februar 2015 
BO-VEST 

1JJfÆ / 
Ulrik · ~,6ffuieyer 

Ad ·rtør 
UrhL-

Mads Westberg Steiness 
Økonomimedarbejder 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2014 i 
alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for 
almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene bolrger m.v. af 16. december 
2013. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene 
boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 
medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014 og 2015. Resultatbudgetterne har, som det 
også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

København, den 27. februar 2015 

ERNST & YOUNG 
G7d~ ndt Revlsionspartnerselskab 

l 
/, 

~/i/l= J WJ ;vv- . 
Jesper Jørn Pedersen 
statsaut. revisor 

Christian Thuesen 
statsaut. revisor 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014 

AFDELING 59 
Resultat- * * 

opgørelse Budget Budget 
2014 2014 2015 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.834.355 11.614 11.828 

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 

106 Ejendomsskatter 6.244.139 6.245 6.644 
107 Vandafgift 3.219.509 3.372 3.687 
109 2 Renovation 1.533.195 1.493 1.629 
110 3 Forsikringer 1.279.448 1.340 1.359 

111 Afdelingens energiforbrug: 
1. El og varme til fællesarealer 406.006 359 350 
3. Vand-og varmeregnskaber 255.656 661.662 250 260 

112 Bidrag til boligorganisationen: 
4 1. Administrationsbidrag 2.805.592 2.760 2.841 

2. Dispositionsfondsbidrag 389.186 391 392 
2. Arbejdskapitalbidrag 109.950 3.304.728 101 110 

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 16.242.681 16.311 17.272 

VARIABLE UDGIFTER: 

114 5 Renholdelse 5.739.004 6.171 6.380 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 2.008.329 2.364 2.349 
116 7 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 

1. Afholdte udgifter 9.810.697 10.478 11.957 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser (konto 401) -9.810.697 0 -10.478 -11.957 

117 Istandsættelse ved fraflytning: 
(A-ordning): 
1. Afholdte udgifter 488.302 600 400 

henlæggelser (konto 402) -488.302 0 -600 -400 

118 8 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 536.913 611 646 
3. Drift af møde- og selskabslokale 363.121 900.034 681 531 

119 9 Diverse udgifter 1.794.961 1.945 1.610 

119.9 Variable udgifter i alt 10.442.328 11.772 11.516 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2014 - 31.12.2014 

AFDELING 59 

Resultat- * * 
opgørelse Budget Budget 

2014 2014 2015 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201 Boligafgifter og leje: 
1. Beboelse 51.967.018 52.110 52.788 

Forbedr.-leje, køkkener 2.985 3 3 
Trinetteleje 199.200 192 195 

2. Leje, enkeltværelser 4.410.506 4.195 4.380 
3. Erhverv 119.040 119 119 

Forbedringleje 14.154 15 0 
Beboerindbetaling, el -4.893 0 0 

7. Særlig lejeforh. vedr. råderet 11.436 56.719.446 11 11 

202 Renter: 
15 0. Renter af tilgodehavende i 

boligorganisationen 571.974 186 231 
16 1. Øvrige renteindtægter 8.937 580.911 8 8 

203 Andre ordinære indtægter: 
8 2. Drift af fællesvaskeri 444.582 490 520 
8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 251.333 258 271 
8 4. Drift af møde- og 

selskabslokaler 61.975 50 0 
Kommunal andel stisystem 36.405 794.295 35 37 

33 6. Overført fra opsamlet resultat 1.107.000 1.107 1.302 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 59.201.652 58.779 59.865 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

204 17 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 0 0 2.153 
206 18 Korrektion vedr. tidligere år 138.748 0 0 

208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 138.748 0 2.153 

209 INDTÆGTER I ALT 59.340.400 58.779 62.018 

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. 
Budgetter er ikke omfattet af revision. 
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BALANCE PR. 31.12.2014 

AFDELING 59 

Regnskab Regnskab 
2014 2013 

Konto Note (1.000 kr.) 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 29 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 21.902.027 22.113 
402 30 Fælleskonto (A-ordning) 1.713.892 1.603 
405 31 Tab ved lejeledighed og fraflytning 1.240.720 1.206 
406 32 Andre henlæggelser 1.472.549 3.006 

406.9 HENLÆGGELSER I ALT 26.329.188 27.927 

407 33 Opsamlet resultat 3.756.589 3.813 

407.9 HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT 30.085.777 31.740 

LANGFRISTET GÆLD 

FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 

408 Oprindelig prioritetsgæld: 
1. Realkredit Danmark 175.136 9.808 
4. Landsbyggefonden 2.155.284 2.155 

2.330.420 

409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
411 Afskrivningskonto for ejendommen 370.475.495 360.842 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 

413 Andre lån: 
34 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.356.106 11.210 
35 2. Bygningsrenovering 116.942.411 127.298.517 122.640 

414 Andre beboerindskud: 
2. Forhøjet indskud ved 

genudlejning 3.635.678 3.339 
5. Deposita 397.059 4.032.737 395 

415 Driftsstøttelån: 
1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 

417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 518.370.311 524.623 

- 11 -



NOTER 

AFDELING 59 

Resultat-
opgørelse Budget Budget 

2014 2014 2015 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

1 Nettokapitaludgifter 

101.1 Prioritetsafdrag, norminallån 9.897.723 9.763 422 
101.2 Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag 

m.v., men ekskl. morarenter) 380.132 268 183 
Regulering af skyldig ydelse, indekslån 0 51 5 

101.3 Administrationsbidrag, nominallån 23.250 0 0 
105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, D 766.625 766 5.609 
105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter, L 766.625 766 5.609 

105.9 Nettokapitaludgifter i alt 11.834.355 11.614 11.828 

109 2 Renovation 

Renovation, kommunalt 1.533.195 1.408 1.579 
Anden renovation 0 85 50 

Renovation i alt 1.533.195 1.493 1.629 

110 3 Forsikringer 

Bygningsforsikring 1.233.618 1.270 1.295 
Selvrisiko m.m. 0 15 15 
Motorkøretøjsforsikring 320 1 1 
Falckabonnement 19.088 20 20 
Erhvervsforsikring 26.422 14 28 
Andre forsikringer 0 20 0 

Forsikringer i alt 1.279.448 1.340 1.359 

112.1 4 Bidrag til boligorganisationen 

Antal enheder 709 
Kr. pr. enhed BO-VEST 3.605 
Kr. pr. enhed 50 283 

Administrationsbidrag til boligorganisationen 2.756.592 2.710 2.786 
Varmeregnskabshonorar 49.000 50 55 

2.805.592 2.760 2.841 
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NOTER 

AFDELING 59 

116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 

Terræn, konstruktion 
Terræn, teknisk anlæg 
Terræn, inventar 
Terræn, beplantning 
Bygning, klimaskærm, facade 
Bygning, klimaskærm, tag 
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og I 
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inver 
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer 
Bygning, fælles indvendig 
Bygning, tekniske installationer, afløb 
Bygning, tekniske installationer, el- og belysning 
Bygning, tekniske installationer, vand 
Bygning, tekniske installationer, varme 
Materiel, kørende 
Materiel, andet 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 

Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh. 
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Resultat
opgørelse 

2014 

726.797 
424.514 
290.994 
121.087 
66.039 

672.031 
154.832 

5.071.320 
972.751 
341.344 

84.886 
62.848 

403.539 
75.472 

327.713 
14.530 

9.810.697 

-9.810.697 

0 

Budget Budget 
2014 2015 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

1.293 1.701 
1.280 1.440 

346 467 
493 238 
167 566 
244 594 
646 541 

3.709 4.158 
975 1.275 
325 117 

0 0 
0 0 

458 458 
292 292 
240 100 

10 10 

10.478 11.957 

-10.478 -11.957 

0 0 



NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2014 2014 2015 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

119 9 Diverse udgifter 

Kontingent Boligselskabernes Landsforening 
inkl. beboerblad 84.125 90 90 
Advokatomkostninger 24.250 15 15 
Diverse udgifter 9.683 0 0 
Sekretær 326.378 295 310 
Aktivitetsansatte 526.200 540 550 
Øvrige fællesaktiviteter 7.610 16 16 
Rådighedsbeløb - afd.best. 13.448 25 25 
Kurser og konferencer 15.460 10 10 
Mødeudgifter 9.243 25 25 
Omkostninger afdelingsbestyrelse 11.267 10 10 
Afdelings-/Beboerfester 74.797 75 85 
Afdelingsmøder 0 15 15 
Beboerblad 73.076 85 85 
Beboeraktiviteter 102.033 135 135 
Udvalg 2.583 20 20 
Klubber 34.120 19 19 

* Cafe driftsomkostninger 480.688 480 200 
Diverse aktiviteter 0 90 0 

Diverse udgifter i alt 1.794.961 1.945 1.610 

* Drift af Cafe 
Løn, pension og sociale ydelser 200.000 200 200 
Cafe driftsomkostninger 280.688 280 0 
Indtægter Cafe 18.689 8 8 

Drift af Cafe i alt 461.999 472 192 

125 10 Ydelser på lån til forbedringsarbejder 

Afdrag (konto 303.1) 179.416 180 2.460 
Renter m.v. 70.691 71 66 
Administrationsbidrag 7.705 8 7 

Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder 257.812 259 2.533 

126 11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 

Forbedringsarbejder/ anlægsaktiver (konto 303.1) 14.867 15 0 
Afskrivning individuel råderet 11.436 11 12 

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 26.303 26 12 
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AFDELING 59 

206 18 Korrektion vedr. tidligere år 

Korrektion, diverse . 
Korrektion, varmeregnskab 
Tidligere afskrevne fraflyttere 
Mastleje 
Diverse indtægter 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 

NOTER 
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Resultat-
opgørelse Budget Budget 

2014 2014 2015 
(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

4.559 0 0 
4.342 0 0 

23.372 0 0 
41.151 0 0 
65.324 0 0 

138.748 0 0 



NOTER 

AFDELING 59 

303.2 21 

7. Helhedsplan 

Afholdte udgifter primo 
Tilgang i året 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

Regnskab 

2014 

7.569.670 
10.484.770 

18.054.440 

18.054.440 

Regnskab 

2013 
(1.000 kr.) 

5.211 
2.358 

7.570 

7.570 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 18.054.440, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

9. Renovering Bolignet - ComX 

Afholdte udgifter primo 890.693 891 

Anskaffelsessum 890.693 891 

Afdrag og afskrivninger primo 267.000 89 
Afskrivning i året 178.000 178 

Samlet afdrag og afskrivninger 445.000 267 

Værdi ultimo 445.693 624 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 445.693, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

Forbedringsarbejder i alt 28.856.238 19.418 

Bygningsrenovering m.v. 

2. Tagrenovering 1980 

Afholdte udgifter primo 22.419.374 22.419 

Anskaffelsessum 22.419.374 22.419 

Afdrag og afskrivninger primo 9.757.272 7.671 
Afdrag i året 2.138.736 2.086 

Samlet afdrag og afskrivninger 11.896.008 9.757 

Værdi ultimo 10.523.366 12.662 
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NOTER 

AFDELING 59 

303.4 

6. Skimmelsanering 

Afholdte udgifter primo 
Tilgang i året 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

Regnskab 

2014 

2.319.767 
-232 

2.319.535 

2.319.535 

Regnskab 

2013 
(1.000 kr.) 

2.320 
0 

2.320 

2.320 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2014 kr. 2.319.535, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

Bygningsrenovering i alt 

22 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 
Godtgørelse i året 

Afholdte udgifter i alt 
Afskrivning i året 

Samlet afskrivning og overskud 

Afholdte udgifter ultimo 

119.261.946 

36.245 

36.245 
11.436 

11.436 

24.809 

124.960 

43 

43 
7 

7 

36 

304.1 23 Driftstabslån 

Landsbyggefonden 9.300.000 9.300 

Driftstabslån i alt 9.300.000 9.300 

Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget 
under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden 
værdi. 

305.1 24 Tilgodehavende leje inkl.varme 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 166.890 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 166.890 

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. 
anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 
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NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab Regnskab 

2014 2013 
.!SQn!Q Note (1.000 kr.) 

405 31 Tab ved lejeledighed og fraflytning 

Saldo primo 1.205.773 1.118 
Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) -735.053 -262 
Årets henlæggelse (konto 123) 220.000 350 
Ekstraordinær henlæggelse (konto123) 550.000 0 

Saldo ultimo 1.240.720 1.206 

406 32 Andre henlæggelser 

( Bolig social helhedsplan primo 1.472.549 1.473 

Saldo ultimo 1.472.549 1.473 

Dispositionsfondsfritagelse primo 1.533.250 0 
Årets henlæggelse 0 1.534 
Overført til organisationen -1.533.250 0 

Saldo ultimo 0 1.533 

Saldo i alt ultimo 1.472.549 3.006 

407 33 Opsamlet resultat 

Saldo primo 3.812.956 4.372 
Overført til drift (konto 203.6) -1.107.000 -1.050 
Årets overskud (konto 140) 1.050.633 491 

Opsamlet resultat i alt 3.756.589 3.813 

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud 
anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 
126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansierering, overføres overskuddet til 
resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt 
(konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år. 

413.1 34 Forbedringsarbejder 

Lån vedr. RO Affaldsøer 2.455.816 2.635 
Lån vedr. RO 21 / IT-projekt 7.900.290 8.575 

Forbedringsarbejder i alt 10.356.106 11.210 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

~_,GG_r_OV\J_~_
1 

_Regnskabsbeboermøde 
/_;-i-= 

Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Referat fra beboermøde om tv 8. 
dec. 2014 (husstandsomdelt 8.januar 2015) og beboermøde om GEO's undersøgelse (se GB Posten 391) 
5a) Godkendelse af fonetningsorden. Herunder ændringer i pkt. 20 om fremgangsmåden ved suppleant
valg og pkt. 21 om fremgangsmåden ved opstilling (se næste side). 5b) Godkendelse af dagsordenen. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2014*) 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2014 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2014 

9) Behandling af indkomne forslag 
a) Spørgsmål til processen ved bygning af ny materialegård (side 2) 
b) Oprettelse af hønsegård og hønsehus (side 2) 

10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse inkl. suppleanternes antal og 
om valg af formand (af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen) 
b) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
c) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) V As kommende generalforsamling den 20. maj 2015 

14) Eventuelt 



Til pkt. 5a: 

Afdelingsbestyrelsen foreslår følgende to ændringer til den sædvanlige forretningsorden 
for beboermøder på Galgebakken: 

Til pkt. 20 (tekst som foreslås tilføjet med fed kursiv): 
20. Afstemning ved personvalg skal være skriftlig, hvis der opstiller flere 
kandidater, end der skal vælges. 
Hvis mere end en person opstiller som suppleant til afdelingsbestyre/sen, skal valget 
dog altid foregå skriftligt for herved at fastlægge suppleanternes rækkefølge ved evt. 
indtræden i afdelingsbestyre/sen. 

Til pkt. 21(tekst som foreslås slettet overstreget, ny tekst med fed kursiv): 
21. Ved personvalg opstilles kandidaterne i den rækkefølge, de foreslås. 
Ved personvalg opstilles kandidaterne på mødet. 
Der skal være skriftligt tilsagn om opstilling fra foreslåede kandidater, der er 
fraværende. 

{fra materiale til beboermøde på Galgebakken 26. marts 2015) 



Til pkt. 9a: 
Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen omhandlende bygning af ny materialegård. 
Underpunkter: 
Den demokratiske proces, projektet, pris og finansiering. Hvem har givet ordre om 
udarbejdelse aftegninger m.m.? 

Venlig hilsen Aage Nissen Vester 2-19 

Til pkt. 9b: 
Sønder 9 vil gerne have et punkt på dagsorden til næste beboermøde: 

Oprettelse af hønsehus-hønsegård til 6 høns. 

På beboermødet fortæller beboere fra strædet nærmere om forslaget. 

Kh Jytte Overgaard Sønder 9-14 

(fra materiale til beboermøde på Galgebakken 26. marts 2015) 



Til pkt.10: 
GAB's indstilling til valg af antal GAB-medlemmer er 9 og til valg af suppleanter 3. 

Desuden indstiller GAB, at formand vælges ved konstituering i GAB-bestyrelsen. 

Valg af medlemmer til Galgebakkens afdelingsbestyre/se 
Jytte Jørgensen 

Birthe Y. Nielsen 

Leif N eergaard 

Jens Ellesøe Olsen 

Valg af suppleanter til af delingsbestyrelsen: 

Henrik Nordfalk 

Bo Ragnvald 

Annette Schrøder 

(fra materiale til beboermøde på Galgebakken 26. marts 2015) 



Beretning fra Beboerhusgruppen marts 2015. 

✓ Vi har haft masser af aktiviteter i beboerhuset som vi plejer, spisehusene er fortsat meget besøgte, 
både onsdag og fredag/lørdag og lige så musikarrangementer og de traditionelle arrangementer 
som fastelavn og majfest, høstfest og julearrangementerne, også temaarrangementer og 
arrangementer i fællesskab med Albertslund bibliotek. 

✓ Aktiviteterne er jo i høj grad båret af frivillige og det er jo fpntastisk at vi kan opretholde et så højt 
et aktivitetsniveau på basis af frivillige og en enkelt ansat(som vi heller ikke må glemme, for uden 
aktivitetsmedarbejderen til at binde det hele sammen, vil det ikke fungere. Efter vi har fået pubben 
tilbage er der også kommet nogle Pub-aftener op at stå, hyggelige med sang og musik fra 
Galgebakkens musikforsyning. 

✓ Der er også markedsdage og ferniseringer fra udstillingsgruppen og gymnastik, zumba og yoga 
mænd, syklub og kor og flere andre aktiviteter, dejlige arrangementer i beboerhuset, som vi dog 
ikke skal tage æren af, men som siger noget om mangfoldigheden i beboerhuset. 

✓ Der er kommet nyt musik og mikrofonanlæg i huset, så det nu er mere up to date. Det er vi rigtig 
glade for. 

✓ Vores mangeårige aktivitetsmedarbejder stopper med udgangen af juli måned, men er jo, som de 
fleste har bemærket, ikke i funktion mere. Det er vi kede af, men sådan er fakta. Det e (iøvrigt ikke 
noget vi vil besvare spørgsmål omkring. Sammen med Gab og driften er vi i gang meffrocedure i 
forhold til en nyansættelse. 

✓ Cafe Det Røde Hjerte fungerer ikke længere. Hvis nogen har mod på at genoplive den er de mere 
end velkomne. Alt som skal bruges af møbler, kopper og tallerkener osv. Har vi jo fortsat. 

Beboerhusgruppen 

Marts 2015. 



Dorte Brink 

Fra: 
Sendt: 

Line Kyed Knudsen [linekyedknudsen@hotmail.com] 
9. marts 2015 21 :58 

Til: Dorte Brink 
Emne: RE: Referat af møde i beboerhusgruppen d. 4.3.2015. 

Hej Dorte 
Jeg har tidligere sendt to mails til dig, men fik dem retur. Nu prøver jeg lige igen; jeg vil gerne stille op til 
valg til beboerhusgruppen. © 
V Line 

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone. 

-------- Oprindelig meddelelse --------
Fra: Dorte Brink <dorteo adolfo mcomxnet.dk> 
Dato:09/03/2015 21.51 (GMT+0l:00) 
!11: 'kristian mikael de freitas olesen' <krno@post3.tele.dk>, 'Niels Wilken' <niels(m,wilkentryk.dk>, 'Line 
1~1udsen' <linek edknudsen mhotrnail.corn>, 'Anders Staunsager Larsen' <andersstlarsen@,hotrnail.com>, 
'Brita Rindom' <rindorn(a),cornxnet.dk>, 'Maiken Refby' <mrefby(a),gmail.com>, 'Kitti Kristiansen' 
<kitti.kristiansen iiJ mail.com>, 'Susanne Palstrøm' <spa@bo-vest.dk>, 'Jan nielsen' <jankan@jarmand.dk>, 
'Biba Schwoon' <bibaschwoon "a)cornxnet .dk> 
Cc: 
Emne: Referat af møde i beboerhusgruppen d. 4.3.2015. 

Hej alle. 

Hermed referat fra sidste møde. 
Det første punkt handler om aktivitetsmedarbejderstillingen så det er NB til GAB og Driften 

Særligt til Maiken. Vi vil gerne vide om du stiller op igen, og i bekræftende fald bedes du sende en mail til Dorte 
vedr. dette. 

I det hele taget skal alle som ikke selv når frem til mødet og som stiller op, sende en mail til Dorte vedr. deres 

c ~'1stilling. 

Hilsen fra Dorte 
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Outlook.com - dortebrink@hotmail.com Page 1 of 1 

Search email 

Folders 

lnbox 35 

Junk 6 

Drafts 

Sent 

Deleted 

New 

New Reply Delete Archive Junk 

Re: Dortes mail 

Anders Staunsager Larsen 3/18/2015 

To: Dorte 

Hej Dorte. 

Jeg vil gerne still op til beboerhus gruppen igen. 

Anders 

Den 16/03/2015 kl. 19.45 skrev Dorte 

Hej allesammen. 

Sweep Mc 

Så er den gal med min stationære computer igen, så igen skal d 

også, hvis man vil være sikker på at få kontakt med mig. Dette E 

igen til beboerhusgruppen. Send dem til min hotmaail. 

BIBA jeg kan se Jens har skrevet nogte dirigent til mig men kan 

prøve igen. Husk dog at jeg skal lave beretning fra beboerhusgr 

det er den dato han er ude i. Hvis de ting er forenelige er det ol 

Hilsen fra Dorte 

© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (Uni1 

https://dub130.mail.live.com/default.aspx?id=64855&owa=l&owasuffix=owa%2f 25-03-2015 



Dorte Brink 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

kristian mikael de freitas olesen [kmo@post3.tele.dk] 
26. marts 2015 02:13 
Dorte Brink 
Fuldmagt 

Jeg vil gerne genopstille ved valg af til beboerhusgruppen. 

kh kmo 

1 



Undertegnede Henrik Nordfalk, Torv 7-3 a, ønsker at genopstille som suppleant til 
afdelingsbestyrelsen, men er forhindret i at deltage i beboermødet den 26. marts. 

23. marts 2015. Med venlig hilsen: 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Birthe y. Nielsen <birtyn57@gmail.com> 
19. marts 2015 13:36 
stenhansen 
beboermøde 
Til Beboermøde den 26 marts 2015.docxopstilling til GAB.docx; _Certification_.txt 

Hej Sten hermed opstillings forslag jeg hPber dette er ok. K Birthe 

25-03-2015 22:4122:41 



Til Beboermøde den 26 marts 2015 

Jeg ønsker at genopstille til Afdelingsbestyrelse på Galgebakken igen. 

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen. Birthe Y. Nielsen Over 1-3A 

Til Beboermøde den 26 marst 2015 

Jeg ønsker at genopstille til Brugergruppen i Albertslund, jeg har været med i brugergruppen i nogle år, og 

er også i arbejdsgruppen, og har der mulighed for en større indflydelse på hvad der sker inden for miljø, 

vand, varme og energi. Det er vigtigt vi på Galgebakken forsøger at få indflydelse her. 

Birthe Y. Nielsen Over1-3A 





( 

' 

Undertegnede Henrik Nordfalk, Torv 7-3 a, ønsker at genopstille som suppleant til 
afdelingsbestyrelsen, men er forhindret i at deltage i beboermødet den 26. marts. 

23. marts 2015. Med venlig hilsen: 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Birthe y. Nielsen <birtyn57@gmail.com> 
19. marts 2015 13:36 
stenhansen 
beboermøde 
Til Beboermøde den 26 marts 2015.docxopstilling til GAB.docx; _Certification_.txt 

Hej Sten hermed opstillings forslag jeg h• ber dette er ok. K Birthe 

25-03-2015 22:4122:41 
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Til Beboermøde den 26 marts 2015 

Jeg ønsker at genopstille til Afdelingsbestyrelse på Galgebakken igen. 

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen. Birthe Y. Nielsen Over 1-3A 

Til Beboermøde den 26 marst 2015 

Jeg ønsker at genopstille til Brugergruppen i Albertslund, jeg har været med i brugergruppen i nogle år, og 

er også i arbejdsgruppen, og har der mulighed for en større indflydelse på hvad der sker inden for miljø, 

vand, varme og energi. Det er vigtigt vi på Galgebakken forsøger at få indflydelse her. 

Birthe Y. Nielsen Over1-3A 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Orienteringsmøde om affaldsforsøget på Galgebakken 
med sammenblandede fraktioner og separat sortering af madaffald 

Onsdag den 22. januar 2015 kl. 19.30 
i Beboerhuset 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Fremlæggelse af Albertslund Kommunes evalueringsudkast omkring 
affaldsforsøget (bilag til indkaldelsen: PIXI-udgave af evalueringsudkastet) 

v/Sara Rosendal, miljøplanlægger, Albertslund Kommune 
(på mødet deltager desuden Helene Eskildsen, Agenda Center Albertslund samt Susanne Palstrøm, 
Galgebakkens Drift, qfdelingsbestyrelse og Agendagruppe) 

6) Den videre politiske behandling af Albertslund Kommunes 
affaldsordninger 

7) Spørgsmål og debat 
Formål med mødet er at få beboernes tilkendegivelser om anbefalingerne i evalueringsudkastet 
som grundlag/ar det videre arbejde med qffaldsordningen på Galgebakken. 

8) Vedtaget på beboermødet d. 9. september 2014: 
"Beboermødet kan vælge at udtale sig om forsøget og dets forsættelse 
gennem en vedtaget udtalelse eller det kan vælge at tage forsøget til 
efterretning" 

9) Ændringsforslag v/Galgebakkens Agendagruppe: 
Beboermødet godkender, at Galgebakken sender et høringssvar til den 
høring om nye affaldsordninger, som Albertslund Kommune har iværksat 
fra den 16.12.14 til den 1.2.15 - baseret på de tilkendegivelser, der er 
fremkommet på aftenens møde. Høringssvaret udarbejdes af 
Agendagruppen i samarbejde med Galgebakkens Drift og 
afdelingsbestyrelse/GAB. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får 
udleveret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret 
på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. , 
( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt 8, januar 2014) 



Orienteringsmøde om affaldsforsøget på Galgebakken 
med sammenblandede fraktioner og separat sortering af madaffald 

Onsdag den 22. januar 2015 kl. 19.30 
TORSDAG i Beboerhuset 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Fremlæggelse af Albertslund Kommunes evalueringsudkast omkring 
affaldsforsøget (bilag til indkaldelsen: PIXI-udgave af evalueringsudkastet) 

v/Sara Rosendal, miljøplanlægger, Albertslund Kommune 
(på mødet deltager desuden Helene Eskildsen, Agenda Center Albertslund samt Susanne Palstrøm, 
Galgebakkens Drift, afdelingsbestyre/se og Agendagruppe) 

6) Den videre politiske behandling af Albertslund Kommunes 
affaldsordninger 

7) Spørgsmål og debat 
Formål med mødet er atfå beboernes tilkendegivelser om anbefalingerne i evalueringsudkastet 
som grundlag for det videre arbejde med affaldsordningen på Galgebakken. 

8) Vedtaget på beboermødet d. 9. september 2014: 
"Beboermødet kan vælge at udtale sig om forsøget og dets forsættelse 
gennem en vedtaget udtalelse eller det kan vælge at tage forsøget til 
efterretning" 

9) Ændringsforslag v/Galgebakkens Agendagruppe: 
Beboermødet godkender, at Galgebakken sender et høringssvar til den 
høring om nye affaldsordninger, som Albertslund Kommune har iværksat 
fra den 16.12.14 til den 1.2.15 - baseret på de tilkendegivelser, der er 
fremkommet på aftenens møde. Høringssvaret udarbejdes af 
Agendagruppen i samarbejde med Galgebakkens Drift og 
afdelingsbestyrelse/GAB. 
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Albertslund Kommune 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 
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vorror nye arraldsordninger? 

• I dag genanvendes 22,5 % af husholdningsaffaldet 
i Albertslund. 

• Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs 
affaldsplan, herunder at vi skal genanvende 
mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 
2018. Det samme mål findes i Regeringens 
Ressourcestrategi for affald fra 2014, og i EU tales 
der allerede nu om genanvendelseskrav på 70 
2030. 

0-
(i) .... .,.. 
U) 

C 
::i 
a.. 
7' 
0 
3 
3 
C 
:::i 
CD 



r 

Mad:a.ffald 

Papir 

Fomrænrnngse,gnet,, 
ti: bleer og små grene 

12 Plast 

3 MetaL fi. 01- og konserves
dåser, fy!fadslys, kapsler, 
foliebaY..ker 

• 3 Div.D::ke-forbrænmngs-
egnet :fx .aske, keramik og 

~. ~ l:ilaS" tt glas ru sylteæJ, 
olivæmv 4, fla:sk:.er 

,o Elektlromk. battener og 
a:ndet::fa:rligt affald, fx 
medicinrester, olie og 

ff::!illl.S;tt:i:i:k:tim:l'ier n::,,-,,o.~,,u:::,·nn,non fra dat'"lskie en.l[,:lii121ielJictin!rter. 

::i 
a.. 
A 
0 

3 
3 
C 
::i 
CD 



Borgerdeltagelse 

• Fire workshops med repræsentanter fra 19 boligområder i 
foråret 2014. 

• Kommunen har derefter, sammen med en arbejdsgruppe 
under Brugergruppen, opstillet seks forskellige forslag til, 
hvordan de nye affaldsordninger kan se ud. 

• Forslagene er blevet præsenteret for og diskuteret med 
Brugergruppen og ca. 90 deltagere på et borgermøde den 
25. september 2014. 
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rincipper for de nye affaldsordninger 

• Skal indeholde husstandsnær indsamling af madaffald, restaffald, 
småt metal, pap og karton, papir, glas og plast. 

• Skal være fleksible og fremtidssikrede. 

• Skræddersys til det enkelte boligområde så vidt muligt. 

• Genbrugsfraktionerne skal kunne afleveres 50-200 meter fra 
husstanden. 

• Det skal tilstræbes, at affaldsgebyret ikke stiger. 
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d Kommune Alber~slun 



Formål 

• Afprøvning af et nyt koncept for indretning af Galgebakkens 
affaldsøer. 

• Undersøgelse af om sortering i samlefraktioner giver en 
bedre sortering og kan betale sig økonomisk. 

• Opsamling af erfaringer med sortering af madaffald, når det 
skal afleveres i affaldsøer. 
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y indretning, nye fraktioner 

- Madaffald 
- Metal/Hård Plast/Glas 
- Papir/Blød Plast 
- Pap 
- Småt elektronik 
- Porcelæn 
- Spraydåser 
- Batterier 
- Restaffald 
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Alber~slund Kommune 



yt koncept for indretning af Galgebakkens 
arraldsøer 

• De låste contairierlåg med begrænsede indkasthuller gør 
aflevering af affald besværlig. Hullerne er nu gjort større og 
lågene er blevet låst op. 

• Savnet af tidligere tiders pedaler på containerne. Da pedaler 
på containerne giver tekniske problemer, anbefales i stedet 
hyppigere containervask. 

• Containerne er ulækre at røre ved, dvs. beskidte. 

• Vanskeligheder med at indrette sorteringen i hjemmet af de 
mange nye fraktioner. 
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• 11naC1a"aJC1. Der er stadig mere at hente, for meget havner i 
restaffaldet. 

• ,_,!;In Mængden af pap, der afleveres i affaldsøerne er stor. 
Problemer med at huske at slå kasserne sammen. Dyrt pga 
de mange ekstra tømninger. Billigere at opsætte en ekstra 
papcontainer, så begge containere tømmes samtidig. Fortsat 
problemer med restaffald i papcontaineren. 

• ,an&JT!J;II nn n,~st Vejningerne i forsøgsperioden tyder på, at 
det meste ender det rette sted. 

• .,rn!;lf elektronik. Containerne med småt elektronik har været 
udsat for løbende tvveri, derfor er de blevet fjernet. 

• ,..,!;ln,r nrr rr11:1C!. Forsøget har ikke kunnet vise om der sorteres 
mere eller mindre papir og glas under forsøgsperioden. 
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landede fraktioner med efterfølgende 
sortering 

• Store mængder indsamlet 

• ~elativt lav fejlsortering 

• Ingen andre kommuner i omegnen går i retning af 
centralsortering 

• 1 -entralt sorteringsanlæg på sjælland ligger ikke 
lige for 

• Blandefraktioner vil "fordyrre ordningen med· ca 500 
kr/år pr husstand 

• • iden ikke moden til blandefraktioner endnu. 
' -, \<,Cl~ >' ,. ~ 
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adaffald 

• 1 =.ener fra lugt og bananfluer og majsposer der 
er gået i stykekr 

• n11aj~ser fremfor papir 

• Kommunen skal indkøbe og udlevere 
• 

maJsposer 

• Tykkere og længere majsposer 

• Indendørs spand til madaffald skal være 
ventilleret ')o:t-S- · 

1
~ ~Y 

Fortsat fokus på madaffald 

• K9rtere gåafstand til madaffaldsbeholderne 
bør tilstræbes ( ~ ~~ 
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Forslag-1, 2 og· 3 til nye affaldsordninger 

---· 

3 i 

~ Gebyr pr hussrJnd pr. fir Ind rr--0n:s 

2-DELT 240 LITER BEHOLDER 

OG MIUØSPOT 

Madaffald og restaffald 
Papir. glas. plast, metal og pap i miljospot med 
minicontainere og ener delvist nedgravede 
rumopdelte containere. 

3 STK: 2-DELTE: 

240 LITER BEHOLDERE 

Ved huset til madaffald. restaffald. papir. 
glas, plast og metal. 
Pap i storskraldsordninger .. 

+ + 

PAPIRSÆKKE OG KASSETTER 

Restaffald og madaffald i papirsække. 
Papir, glas. plast og metal i kassetter. 
Pap i storskraldsordninger. 

Udenrnweaflaid 

og srcrskr::nd -

2350,00 

2500,00 

3587,50 

Central opsarir,n.g of Tdme!deoronng p,ct IF-,:astertigsornkostnmgct' 

hJveJ'.b\d cg stcrskr.:ilc ~ travw:f;;.ld og storskrald • pr. htsstJnd 1,Jlr ind m,.,--rns 

2687,50 3112,50 2125,00 

2837,50 3337,50 1125,00 

3850,00 4727,50 975,00 

De b,)-rc,gncdcgebyr~r erbasc:ri;t på !x:d.stcskon. rncn da rr.a.r190 faktcrcr sp :llerind ogda ,~n ende-lig fastsætte!sc: :il l1gevil bero på fcrhandtingor rr<!d rcnavat0rc-r i dDn nycudb:,,.1dsruridc, skal g,)byrcrnc her ikkcsc-sson"' cnd,:;-1' gc. 
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Forslag 4, 5 og 6 til nye affaldsordninger 

{"tiif!ffl I I 

• Geb)'r pr hus.s1Jnd pc år ,nd JT\Oli'S 

MIUØSPOT 

Restaffald, rnadaffald, papir. glas. plasl metal 
og papir miljospot med mirncomarnere. 

MIUØSPOT MED DELVIST 

NEDGRAVET CONTAINER 

Madaffald, delv,st nedgravet container. 
Restaffa!d, papir, glas. plast, metal og pap i 
miljo,7lot med minicontainere. 

MIUØSPOT MED DELVIST 

NEDGRAVEDE CONTAINERE 

Restaffald, madaffald, papir, glas, plast, metal 
og pap i mil1ospo: med delvist nedgravede 
rumopdelte containere. 

Cen:ra: opsordf,g i h.:iveafla 1d cg stor::.J.:r;'.d • 

2437,50,00 

I 2575,00 

I 2337.50 

lnves:ertfVJ$Cllikoz:tningDr pr. tusstand i a,t irc moms 

1750,00 

I 2000,00 

I 5375,00 

De beregn0ds-gebyrer0rbasere~ pb beds:e skøn, men da r1-.ange faktcrerspiller ind og da en ende!igfastsæ:::telse til 11gev1 I bero pb fod1anolinger med renovatører I ce:n nye udbJdsrunde, skal ge-byreme-her ikke sessorn endelige_ 
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Forvaltningens anbefaling 
Etageboliger og tæt/lav-bebyggelser 

Affaldsøer med delvist nedgravede beholdere. Hver beholder er 
på 5m3 og kan inddeles i 2 eller 3 rum eller bevares som et rum. 
Det betyder, at 4 beholdere kan rumme samtlige de syv 
fraktioner, der skal sorteres nært ved husstanden (madaffald, 
restaffald, papir, glas, plast, metal og pap/karton). 

Storskrald og haveaffald opsamles og afhentes centralt via 
miljøstationer. 

byr n): 2300 
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e rkninger til høringsmaterialet 

• Bekymring om lugt mm fra madaffald 

• Bekymring omkring gåafstand for gangebesværede 

• Positive udmeldinger omkring tilmeldeordning fremfor 
ruteindsamling 

• Ønsker om højere tømmefrekvenser 

• ro kærmning af containerne 

• Ønske om mulighed for at fravælge indsamling af storskrald 
og haveaffald i scenarie 4, 5 og 6 
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en videre proces 

• Offentlig høring fra 16. december 2014 til 1. februar 2015. 

• Revideret oplæg til nye affaldsordninger behandles i 
Brugergruppen den 11. februar 2015. 

• Endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 11. marts 
2015. 

• ialog e e bol er o , hvilke af e 
vedtagne affaldsord inger der passer bedst til de . 

• Mål: inger im le 1. ja r 1 . 
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Albertslund Kommune 
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Forslag til nye affaldsordninger 
for private husstande i 
Albertslund Kommune 

Høringsmateriale 
Udkastaf31.oktober2014 

1 



Hvorfor nye affaldsordninger? 

Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas og papir) i vores by, genanvende,$ 
kun 22,5 % af husholdningsaffaldet i dag. l1t/ l{SL/J)~ 

/ Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal 
1
) genanvende mindst_5Q % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det samme mål 

1\Jiod.~~egeri~_gens Ress~urcest~at~~iJor affald fra 2014, og i EU tales der allerede nu 
om genanvendelseskrav pa 70 % 1 2031:l. -
41 % af det affald, der er tilbageJ_g_i~lde.~anji.L~~g, er madaffald. Indsamling af 
madaffald til kompostering og bioforgasning kanaltså hæve genanvendelsesprocenten 
væsentligt. Plast- og metalemballagen skal også ud af skraldesækken. Vi skal blive endnu 
bedre til at sortere glas, p~~mt karton 2fLQ~~ra til genanvendelse. Vi skal have 
ressourcerne ud afaffafdet. Spørgsmålet er hvordan vi gør det på den bedste måde. 

2 

"Il % MadaffaJd 

23% Papir 

I 't!'A---tF, • 16 % Fmblændmgsegnet. 
fx bæer 011små grene 

12% Pia 

3 'I. ~fxet-oglmnserves
dæer,~ kapsler, 
fol~ 

• 3 % Dlv. itte-tmbrærulngs

• 

keramik og 

~ 

2% Glas.fl:glasW.syltetej, 

Detttonik;, batterier og 
4 andetfarllgtaffald,,fx 

medld!mester, olie og 
iæmD:alier 



Borgerdeltagelse 

Kommunen har været i dialog med byens boligområder for at få input til, hvordan vi 
sammen kan løse udfordringen med at få ressourcerne ud affaldet. I foråret 2014 blev der 
afholdt fire workshops med repræsentanter fra 19 boligområder. Kommunen har derefter 
sammen med en arbejdsgruppe under Brugergruppen opstillet seks forskellige forslag til, 
hvordan de nye affaldsordninger kan se ud. En sammenskrivning og bearbejdning af 
forslagene er blevet præsenteret for og diskuteret med Brugergruppen og deltagerne på 
borgermødet den 25. september og er nu i høring. 

Principper for de nye affaldsordninger 

Forslag til nye affaldsordninger 

Forslagene til de nye affaldsordninger er inddelt efter 9e jyp-er~1:~9er, hvor vi 
finder dem mest relevante. Alle ordningerne kan dog tilbydes alle kommunens 
boligområder. ..___--'--- ~--

De beregnede gebyrer tager udgangspunkt i 2013 priser og mængder og er baseret på 

I 
bedste skøn. Da mange faktorer spiller ind, og en endelig fastsættelse tillige vil bero 
på forhandlinger med renovatørerJ_ clel!_~ye udbudsrunq~_,Jik.alg~byrerne ikke ses 
som endelige. For at kunne opfylde 'målsætningen vil alle boligområder i byen have --

- behov for at investere i nyt materiel. Det skal understreges, at anslåede 
investeringsomkostninger ligeledes beror på bedste skøn. Alle priser er inkl. moms. 

l Det høje affaldsgeby[Jor parcelhusområderne har gennem længere tid fyldt en del i 

l debatten. Vi har derforlOrsøgfat skrUeqfåalfe knapper-IC/ at finde den billigst mulige 
løsning, som samtidig imødekommer udfordringen med det øgede genanvendelsesmål. 

-fAffwB ~¾ ,~(itkl bltA, ~ JJ,,vd-d V ~luø,v ~ k ~ ~,cl~ v 
l~ L( Ælvvf"t:,,l 1 ✓ 3 



g~lli~ . .LS~~-~1aR€1t~-R eJ1yf>pig~ afhentninger af affald ved den enkelte 
husstand. En af måderne at ne sæ e gebyret på er, at overga ~fin4-dages tømning for 
restaffald og madaffald. For at undgå gener med lugt fra madaffaldet i sommerperioden 
kan der etableres en '~g'. Det vil sige, at man i perioder med høje 
temperaturer overgår til uge-tømning. En anden måde at nedsætte affaldsgebyret er, at 
billiggøre ordningerne for hav ffald o storskrald. Det kan gøres ved, at boligområdet 
beslutter, at husstandene elv skal køre på Kom unens Genbrugsstation med storskrald, 
eller at husstandene aktivt skal tilmelde sig, hver gang de ønsker afhentning af storskrald 
og haveaffald 1

. E. ndelig kan det gøres ved, at man i et boligområde b~~l~tte .. rat etablere 
fælles J2lgdsli1Qp_samling og afhentning af haveaffald og storskrald, /}V0 Gc4,v'l 
~ --=-~~"-" ., . '--~~1-rc-=••=-'Æry; I, ," '.s , V <I' ':;:::) 

~11 t,.;l) t // l) Dt.1,/I tØt (.t;Jl,,/ I 
Flere boligområder oplever i dag hærværk i form af brandstiftelse i affafdscontainerne: De 
sikkerhedsmæssige aspekter er derfor også i fokus. Her kan n~ræ,.ad~!!!roaeutvære 
en god løsning. Nedgravede containere er også gode i områder, hvor det kniber med 
pladsen. 

t "<:(\ "•i·: ; ,, ~.<:~/·},?'< 

'~ff~ld~øt,,ingi1~? 
Husstånde:med0 denner~ør 
14§~t~ån o-ret~,~~a 
foasamtril . 

~i~,~~or;~pio9?/;}( .. · .... 
~u~st~n~~IiJl~å"~,~~~·()··· 
affald~~Rål~å'flev~~,~•,pa,ø • 

' ' ' '','' ,,, '0,,''',> ' ,,"o//"'C:,",~L,' '•," ,/ 

AffaldsorttninfL9 ·• .. · .. 
f:tu~sfang~m~d .. ~~~oe.~ .. 
p'pirf~l~~,✓99,P~Rff It ~•I. 
enbrQgs~t~tion~.ffr: · 

Affal9~~rg'~ing;g 
Husstartd~Jr-ne,tt;~ · 
11a.~ir, glåsJog,~~Jl . 
genbr°:9S~l~.tione. 
fælles o samlin . H 

· papirøg.gl~s.AltØAdet\f' 
genbrugs~tatione.~}13P,liQ,d 
elf~Ues.øpsamlin~ssted .• ··•·· .. 

}til\~.~ttlfF!Jg, 
. iorr/~fl~t ... · 
)a,øe~h.~Jil.et 
iF,~QFø'rjqV,åtion, 

n.~)Je,r,· ..•.. · 
, .. ~åffåli;isstatbterne til 

1 Ved 'tilmelde* forstås, at den enkelte hu.sstand selv aktivt skal bestille afhentning af storskrald og haveaffald, når de 
har behov. Det betyder, at skraldebilerne ikke kommer til at køre op og ned af alle vejene, som den gør i dag. I stedet 
kører skraldebilen kun ud til de adresser, der har bestilt afhentning den pågældende dag. Altså på samme måde, som 
den enkelte husstand i dag selv skal tilmelde sig, når de ønsker at få hentet stort haveaffald med grab. 
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Oversigt over de seks forslag til nye affaldsordninger 

I --~ 
III 

-

•~tt-ltiw.Wr.-trir.:l~ 

2-DELT 240 LITER BEHOLDER 

OGMIUØSPOT 

1J;<Jclf,~091e;•aff;'d 
i'"#/,VlS.~.rr1,81"1JP'Jllm~1moo 
m,rl:ii:rofaifl-.:IB("9!i(1d:A:d~.-ooo 

rtlfl~Icroot.J:O;re 

3 STK : 2-0ELTE : 

240 LITER BEHOLDERE 

lt-dh&-!llmmlfall,rnct,1fall,pcc;:,;,, 
fj,s, p!æt og m,ral 

P,,PIITTDmrs~tn--.~ 

• FORVALTNIHGEN INDSTILLER, 

PAPIRSÆKKE OG KASSETTER 

11>,,talfald,;gmol;ira'Ji~læ_ 
Pilj,f,g>s,p!aslog!"/41~1læsc41ei. 
PapistorskraW00.:1;;-'{lfl 

MIUØSPOT 

R,-,t,ll:lo, m>daffii;, papi; !las. r,l,st. rr><tol 
~JP'll'rri~m.JITinw,l""" 

MIUØSPOT MED DELVIST 
NEDGRAVET CONTAINER 

~fak110CN:stro:%1Mtl.'.«.leM. 
R"5lelfa\:l,Ml'f,gIB,pb,1,rrclal'iJ!"'l'I 
~trrcdnm<OO!aææ 

MlUØSPOT MED DELVIST 
NEDGRAVEDE CONTAINERE 

R,st,ffall.m>d,f/ai;,p>,>1;~pwtiretal 
oiPl'PirrJ;>sp,tmod~str;dgl;woo 
~iletc(tfaheft: 

+ fORVAlTNINGt« IIIOSTIU .. ER + 

5 

tra'lt-...-.o:!l..1id lkl'tns'c~¼Juf lffia'i,~.JJri \t#.;6-' .. iifi",;6,:tiu«.'lfl:(s! 
O)J,•~· t-,,.,1-.i12:lfo']1:.':t~~· t-M?llidcg~ffli' ph.t:;ts,;fji,':fr,jt't,1',':1 

2350,00 2687.50 3112,50 2125,00 

2500,00 2837,50 3337,50 1125,00 

3587,50 3850,00 4727,50 975,00 

2437,50,00 1750,00 

2575,00 2000,00 

2337,50 5375,00 



Forslag 1 og 2 

6 

1 

2-DELT 240 LITER BEHOLDER OG MILJØSPOT 

Madaffald og restaffald 12~0 llttt beholder. 
Papir, gla,, plast, metal og pap I mUJøspot med mlnltonlainere 09 
eller deM,t nedgravtde rumopdelte contaloett, 

Uden haveaffald og stoukrald • 
C.ntral opsamling af haveaffald og storskrald• 
lllmeldeo/l!nlng på haveaffald og sto,skrald • 
lnvestefingsomkostnlnger pr, husstand I alt eks. moms 

• Gebyr pr, hus,tand pr. li Ind. moms 

111111[]] li 

2 

2350,00 
2687,50 
3112,50 
2125,00 

3 STK : 2-DELTE : 240 LITER BEHOLDERE 

Ved huut Ul madatlald, ,estatrald, paplr1 glas, plas.t og metal. 
Pap l sto;';h<1kf!i:ordolngeri. 

Vd•n h•vtoffald OQ sto,sk1ald • 
Central opsamling af haveaffald og storskrald• 
lllmtlde<>rdnlng pli hav"ffald og stolSkrald • 
fnvestering1omkostn1nger pr. husstand I alt ek>. moms 

• Gebyr pr. hu"tand pr, it Ind. moms 

+ fO(NAl1NlNGrn INOS11UER • 

I 
1111 El[[] El 

2500,00 
2837,50 
3337,50 
1125,00 



Forslag 3 og 4 

7 

3 

PAPIRSÆKKE OG KASSETTER 

Restaffald og madartald i paplr>ække. 
Papir, gla$, plast og met1I I k:assetter. 
Pap I storsktaldsordnlngoo. 

Uden haveaffald 09 storsk.tald • 
Central opsamling at havaatfald og slotskrald• 
Tllmeldtordnlng på havoflald og ,torsktald • 
lnvuterlngs:omkostolng•r pr. huutand I alt akt. moms 

• Gebyr pr. husstand pr. Jr Ind. moms 

EIIIEI[[] El 

4 

MILJØSPOT 

3587,50 

3850,00 

4737,50 
975,00 

Restatfald, madalfald, papir, glas, pla.~ molal og pap miljøspot 
mod mlnl«>ntalnero. 

Centtal opsamling ar havaaffald 09 storskrald • 
hwesterlngsomkostnlnger pr. husstand I all eks. moms 

• Gebyr pr. hu55tand pr. år tncl. moms 

El III lil []] m 

2437,50 

1750,00 



Forslag 5 og 6 

8 

5 

MIUØSPOT MED 
DELVIST NEDGRAVET CONTAINER 

Madafr.ld l delvist nedgranl container. 
Restaffald, papir, glas, plast, metal og pap I miljøspot 
med mlniconlalne,e. 

Cenlral op,amllng ef haveefrold 09 stor>ktold • 2575,00 
lnvut,rtngsomkoslnlngor pr. husstond I alt tks. moms 2000,00 

• Geby1 pr. hus<t,nd pr. /,1 lnel. moms 

• 
111111[]] lil 

6 

MIUØSPOT MED 
DELVIST NEDGRAVEDE CONTAINERE 

Restaffald, madaffllld, papk, glas, plas~ met,,f og pap I miljøspot 
mod delvist nedgravede rumopdelte containere. 

Central opsamling af haveall'ald og slo,sktold • 
Investeringsomkostninger pr. husstand I alt eks. moms 

• Gebyr pr, huS$land pr. år incl. moms 

t fOP.\/AltNINGtN INO~ TILttR t 

111111 []] lil 

2337,50 
5375,00 



Økonomisk oversigt over de seks forslag 

1 2-0ELT 240 LITER BEHOLDER OG MIUØSPOT 

2 3 STK : 2-DELTE : 240 LITER BEHOLDERE 

3 PAPIRSÆKKE OG KASSETTER 

4 MILJØSPOT 

5 MILJØSPOT MEO DELVIST NEDGRAVET CONTAINER 

6 MIUØSPOT MED DELVIST NEDGRAVEDE CONTAINERE 

UDEN HAVEAFFALD OG STORSKRALD• 

:1Lir i Sj • '\ ; 1 ;f - i i t •¼ • ,4} 

;-l l :;!i " ~ I , " f li , i «-."'i • ~ 

INVESTERINGSOMt:OoTNINGER PR HUSSTAND I /,LT INCL MOMS 

• GEBYR PR. HUSSTAND PR. ÅR INCL MOMS 

Se eksempler på, hvordan kan tage sig ud i praksis i Bilag 1. 

Vurdering af de seks forslag 
I det følgende er de seks forslag til de nye affaldsordninger holdt op imod hinanden, hvad 
angår økonomi, miljø og service. 

Økonomi 
I forslag 1 og 2 er affaldsgebyret lavere end det nuværende for både A- og B-ordningen2

.:.__ 

7:Yefskyldes den lavere tømnmgsfrekvens og ændringerne for haveaffald og storskrald . 
.E-2,rslag 3 medfører en væsentlig stigning i affaldsgebyret. Det skyldes dels de hyppige 
tømningstrekvenser ved brug afl<asselter7'6§-Gefs-derrel<Slsierende ordning for haveaffald 
og storskrald. I forslag 4, 5 og 6 er affaldsgebyret nogenlunde på niveau med det 
nuværende for C-ordningen. Det er værd at bemærke, at en stor del af de små individuelle 
affaldsbeholdere vil være halvtomme ved tømning. Det skyldes et hensyn til de husstande, 
der har større mængder affald end gennemsnittet. Fællesbeholdere giver mulighed for at 
optimere tømningsfrekvenserne og dermed reducere omkostningerne. 

2 Se definition af de eksisterende affaldsordninger (A, B, C og D) på side 4. 
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Miljø 
Forslag 2 og 3 rummer det største potentiale for at sortere mest muligt affald fra til 
genanvendelse. Erfaringer viser, at jo tættere på husstanden man kan komme af med sit 
sorterede affald, jo mere sorterer man. Ulempen ved forslag 2 og 3 er imidlertid, at pap og 
karton indsamles via storskraldsordningen, der ikke vurderes, at være særligt velegnet til 
formålet. Hvis et boligområde fravælger storskraldsordningen, vil husstandene her selv 
skulle på Kommunens Genbrugsstation med småt pap og karton, hvilket igen vil nedsætte 

) 

mængden til genanvendelse. En løsning på problemet kan være, at boligområder, der 
fravælger storskraldsordningen etabler~Lcen.tral qpsaæ!ingssteder til pap og karton, f!l 

_Jl~ggravede containere. CO2-mæssigt har forslag 1 en storforaeT,~cla renovationsbilen kun 
· skal heiiteaffalcfeniælresteder i boligområdet. Forslag 3 medfører den højeste udledning 

af CO2 grundet den øgede kørsel på grund af de hyppige tømninger af kassetter. 
I forslag 5 vil madaffaldet være særligt fremhævet, hvilket vurderes at resultere i en øget 
udsortering af madaffald. 

Service 
Forslag 2 og 3 vurderes at have det højeste serviceniveau. Forslag 1 rummer den 
udfordring, at borgere, der er vant til at få affaldet hentet ~døren, nu skal gå 50 meter 
med genbrugsfraktionerne. Forslag 6 vil formentlig medføre, at borgere i nogle 
bollQområder vil få længere at gå med deres affald. 

Kommunens anbefalinger 

På baggrund af vurderingen af de seks forslag anbefaler kommunen en ordning for 
parcelhusområderne og en ordning for tæt/lav boligområder og etageboliger. 

Anbefalet ordning for parcelhusområderne 
Sortering, opbevaring og afhentning af madaffald, restaffald, papir, glas, plast og metal 
ved husstanden. 

Affaldsordningen består af tre todelte 240 
liters plastbeholdere for, hv~fj!ussta!29. De to 
rum i beholderen er af forskellig størrelse 
(144 liter og 96 liter). 
I den ene beholder samles madaffald og 
restaffald. Den tømmes hver 14. dag. 
I den anden samles papir og plast og i den 
tredje glas og metal. De to beholdere med 
emballagefraktionerne tømmes hver 8. uge. 

Øvrigt affald afleveres på kommunens nyetablerede genbrugsplads på Holsbjergvej 44. 

Affaldsgebyret for denne ordning skønnes at blive omkring 2.500,- kr. 
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Investering 
Den enkelt husstand skønnes at skulle betale et engangsbeløb på omkring 1.125,- kr. i alt 
for de tre nye beholdere. 

Økonomi 
Affaldsgebyret for parcelhusene i 2014 er 4.412,- kr. Den nye ordning giver altså en 
besparelse på 1.912,- kr. Det skyldes, at borgeren ikke længere får hentet pap, haveaffald 
og storskrald ved husstanden. Dertil kommer, at der kun er tre beholdere, der skal 
tømmes, at de er større, og derfor skal tømmes sjældnere end de nuværende beholdere 
og kassetter. 

Miljø 
Ordningen vil erfaringsmæssigt medføre en stigning i genbrugsprocenten. Systemet gør 
det nemt for den enkelte borger at sortere affaldet i de 6 fraktioner. Der vil formentlig ryge 
en del karton i restaffaldet. Derfor anbefaler Forvaltningen samtidig, at boligområderne 
overvejer etablering af centrale opsamlingssteder for pap og karton, fx i nedgravede 
containere, hvor det er muligt. Ordningen vil medføre mindre kørsel da beholderne 
tømmes sjældnere. 

Service 
Serviceniveauet vil for husholdningsaffaldet forringes, da borgerne ikke længere får hentet 
pap, haveaffald og storskrald direkte ved husstanden, men i stedet selv skal bringe det til 
den kommunale genbrugsplads. Til gengæld får de fremad hentet plast direkte ved 
husstanden. Dette skal nu afleveres på den kommunale genbrugsplads. 

I Anbefalet ordning for etageboliger samt tæt/lav-bebyggelser \ 
I( Affaldsøer_~d delvist nedgravede beh2ld~E~- Hver beholder er på 5m3 og kan indd~

1
les 

to eller tre rum ~Trum. Det betyder, at fire beholdere kan rumme \ 
sa~tlige de syv fraktioner, der skal sorteres nær ved husstanden (maqaffald, r~s!c!f!ald\ . 
papir, glas, plast, metal og pap/karton). rf-;1·/1'-frliP° '.'lr~ 

vcy;/AAJl':,- riv l 

Investering 

haveaffald opsamles og luAJV? 
afhentes centralt via miljøstationer. 

Affaldsgebyret for denne ordning skønnes 
at blive omkring 2.337,50,- kr. 

Den enkelt husstand skønnes at skulle betale et engangsbeløb på omkring 5.375.- kr. for 
beholderne, ekstraudstyr og etablering. 

11 



Økonomi 
Affaldsgebyret vil stort set være uændret for boligområder, der i dag er tilmeldt 
renovationsordning C. Systemet kræver dog en større investering i forbindelse med indkøb 
og nedgravning af containerne. Til gengæld viser erfaringer, at omkostningerne til 
oprydning i affaldsøerne falder ude i boligområderne. 

Miljø 
Fordelen ved ordningen er, at alle fraktioner er samlet et sted. Det vil sige, borgeren skal 
ikke gå længere med genbrugsfraktionerne end med restaffaldet, hvilket erfaringsmæssigt 
vil få genbrugsprocenten til at stige. Genbrugsprocenten forventes at stige, da flere 
fraktioner indsamles husstandsnært i den nye ordning, herunder madaffald, plast og metal. 
Kørslen med renovationsbiler reduceres, ligesom støj, lugtgener og rotteproblemer kan 
mindskes. 

Service 
For boligområder der allerede har affaldsøer tilpasset 40-50 husstande, som tilfældet 
typisk er i etageboligområder, vil serviceniveauet være uændret. I boligområder, hvor 
enten eksisterende affaldsøer er tilpasset færre husstande, eller hvor der ikke er 
affaldsøer med fælles opsamling, vil den enkelte borger få længere at gå med affaldet. Det 
bliver muligt for borgerne at komme af med flere fraktioner i affaldsøerne. De nedgravede 
løsninger er mere æstetiske og mindre pladskrævende. På den måde frigøres der areal til 
anden anvendelse. Derudover viser erfaringer, at der i områder med nedgravede 
containere bruges færre ressourcer på renholdelse rundt om containerne end i almindelige 
affaldsøer. 

Den videre proces 

Efter endt høring behandles de indkomne input. Det reviderede oplæg til nye 
affaldsordninger behandles i Brugergruppen på et ekstraordinært møde den 5. februar 
2015. Herefter behandles det i kommunalbestyrelsen den 1. marts 2015, ~s 
endelig beslutning om, hvilke affaldsordninger kommunen vil tilby e 150 1gområderne. 

Efter vedtagelsen går forvaltningen i dialog med de enkelte boligområder om, hvilken 
løsning der passer bedst til dem. Målet er, at de nye affaldsordninger er fuldt 
implementeret i alle byens boligområder senest 1. januar 2017. 

Udstilling 
I høringsperioden vil der, på Genbrugsstationen, være en udstilling med eksempler på 
affaldsbeholdere, samt billeder med eksempler på steder, hvor lignende løsninger allerede 
er implementeret, herunder også afskærmninger og nedgravede containere. 
Agendacenter Albertslund vil i perioden arrangere ture for interesserede, der gerne vil se 
de forskellige løsninger i praksis. 
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Bilag 1 

Visualisering af de nye affaldsordninger 
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FØR FØR FØR 

EFTER : TRÆS KUR MIUØSPOT EFTER: PLANTEBASERET SKUR MIUØSPOT EFTER : DELVIST NEDGRAVEDE CONTAINERE I MILJØSPOT 



Albertslund Kommune 
Rådhuset 
Miljø- og Teknikforvaltningen 
2620 Albertslund 

Albertslund, den 29. januar 2015. 

Galgebakken 
Galgebakkens Agendagruppe 

Øster 1-2 
2620 Albertslund 

Høringssvar vedrørende forslag til nye affaldsordninger for 
private husstande i Albertslund kommune 

Galgebakkens beboere har på et beboermøde den 22. januar bedt Galgebakkens Agendagruppe udarbejde 
et høringssvar på baggrund af beboermødets drøftelser om det affaldsforsøg, som kommunen har 
gennemført på Galgebakken. 

Kommunens forsøg med affaldsordning på Galgebakken 
Galgebakken har siden marts 2014 deltaget i et affaldsforsøg, der er blevet gennemført efter aftale mellem 
afdelingsbestyrelsen, afdelingens drift og kommunen. Forsøget har specielt handlet om sortering af 
madaffald og sortering i samlefraktioner for plast, glas og småmetal. 

Der er blevet udarbejdet et forslag til evalueringsrapport om forsøget, og der blev husstandsomdelt en kort 
sammenfatning af forslaget sammen med indkaldelsen til mødet. I sammenfatningen var forsøget og dets 
resultater samt anbefalinger for fremtidig udvikling af ordningen beskrevet1. 
Beboermødet tog sammenfatningen til efterretning. 

Forsøget har givet Galgebakken og dermed også kommunen en række erfaringer med udvikling af en 
affaldsordning, der vil kunne leve op til principperne i den affaldsordning, som kommunen har sendt i høring. 
Erfaringerne vedrører nedenstående forhold: 

• Implementering tager tid 
Det har taget tid at implementere forsøgets affaldsordning, der var radikalt anderledes end den eksisterende 
ordning. Forsøgsordningen har været fleksibel, idet der i forsø~sperioden er gennemført en del ændringer af 
ordningen for at tilpasse den til beboernes ønsker og behov. I er der en række anbefalinger om udvikling af 
ordningen, som beboermødet altså tog til efterretning. Anbefalingerne vedrører 

(a) fokus på sortering af madaffald 
(b) fokus på ændringer af ordningen der kan billiggøre den 
(c) fokus på hjælp til beboerne med at organisere kildesortering i hjemmet. 

Implementering skal foretages sammen med beboerne 
Der er blevet kommunikeret til og med beboerne under forsøget på følgende måder for at finde holdepunkter 
for hensigtsmæssige ændringer af forsøgets affaldsordning: 

(a) husstandsomdelte nyhedsbreve og vejledninger 
(b) artikler i beboerbladet 
(c) en oprettet Facebook-side "Galgebakken Genbruger" 
(d) samtaler med beboerne i forbindelse med uddeling af bioaffaldsposer og -beholdere. 

1 Afdelingsbestyrelsen, afdelingens drift, Albertslund Kommune: Evaluering af affaldsforsøget 2014. En kort 
sammenfatning. Januar 2015. 



Driften har bidraget med tilbagemeldinger om, hvordan affaldssorteringen rent faktisk ser ud til at fungere i 
Galgebakkens affaldsøer (miljøspots). 

Agendacenter Albertslund har bidraget med råd og vejledning og undersøgelser i forsøgsperioden. 
affaldsordning. Efter en forsøgsperiode på knapt et år har vi kunnet konstatere, at der er en bred 
beboeraccept af, at der nu skal sorteres i flere fraktioner. 

Tre pointer fra beboermødet 
På beboermødet blev der peget på følgende: 

(a) en fortsat udvikling af affaldsordningen vil være tjent med, at beboerne forstår den miljømæssige 
betydning af at de sorterer i fraktioner, der gør det muligt at genbruge affald 

(b) en fortsat udvikling vil være tjent med, at beboerne kan mærke en økonomisk effekt af at sortere i en 
ordnings fraktioner 

(c) en fortsat udvikling vil være tjent med en mere systematisk anvendelse af nudgingprincipper. 

Kommunens forslag til affaldsordning 
Beboermødet mente, at det foreliggende forslag er godt. Hvis kommunalbestyrelsen vedtager ordningen, vil 
Galgebakken kunne videreudvikle forsøgets affaldsordning. 

Beboermødet beklager dog, at det med den foreslåede ordning ikke vil være muligt at kildesortere i 
samlefraktioner, fordi det - i hvert fald indtil videre - ikke vil være muligt at komme af med affaldet, sådan 
som det oprindelig var planlagt, når det er sorteret i samlefraktioner. 

Med hensyn til betaling for renovationsordningen mente beboermødet, at brugerbetalingen bør beregnes på 
grundlag af, hvor store mængder affald der afhentes i de enkelte afdelinger, således at beboerne kan mærke 
økonomisk, når de producerer mindre affald og sorterer bedre. 

Venlig hilsen Galgebakken 
v/ kontaktperson for Galgebakkens Agendagruppe 

Lars Messell 



Nyhedsbrev 4 
December 2014 

Kontakt 

Galgebakkens Drift og 
AfdelingsBestyrelse 
ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 

Tlf: 43 64 15 02 

Kontakt 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 

a lbertsl und@al bertsl und.dk 

Tlf: 43 68 68 68 

~ Albertslund Kommune 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om GEO's undersøgelse af 
drænforhold i forbindelse med Helhedsplanen 

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19.30 
i Beboerhuset 

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

5) Præsentation af geoteknisk rapport 
vi Carsten Bonde og Thomas Carentius Larsen 

6) Spørgsmål og debat 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. 
(Mødeindkalde/sen er husstandsomdelt tirsdag den 16.12.14) 



Fra: 
Sendt: 

Susanne Palstrøm <spa@bo-vest.dk> 
6. januar 2015 12:50 

Til: 
Emne: 

Sten-Erik Hansen_Afd.best.sekr._ VA59_arbejde 
VS: Galgebakken - GEO møde 

Vedhæftede filer: Galgebakken_dec_2014.pdf; Galgebakken_dec_2014.pptx; _Certification_.htm 

Med venlig hilsen 

t:iw;arnili P;ilstn!im 
t~j,:i1d,Hn~;l,,dm 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Galgebakken Øster 1-6 
'<620 Albertslund 

Fra: Lars Vind Sche~rer [mailto:lvs@novaS.dk] 
Sendt: 16. december 2014 Q9:24 

-

Til: Biba Schwoon, VA best, VA 59; Bo Ragnvald_VA59; Jan Mejer Allentoft; Jens Ellesøe Olsen_VA59; Jørgen Bach; 
Leif Neergaard_VA59; Niels Enevold; Niels Keller_VA59; Niels Wilken_VA59; Susanne Palstrøm 
Emne: VS: Galgebakken - GEO møde 

Kære alle - da I ikke alle var på Carstens mail, kommer den første gang til nogle af jer - og anden gang til andre. 

Med venlig hilsen 

Lars Vind Scheerer 
Partner 
Arkitekt maa + byggeøkonom mdb 
Afd. leder, almene boliger + renovering 

lvs@ Va5.tlc 

Tlf. 3338 0331 
Mob. 3110 4989 

( lvs@nova5.dk 

NOVA5 arkitekter as 
Sankt Annæ Passage G 
DK-1262 København K 
www.nova5.dk 

Fra: Carsten Bonde (CRB) [mailto:CRB@geo.dk] 
Sendt: 15. december 2014 14:10 
Til: Lars Vind Scheerer; Thomas Carentius Larsen (TCL) 
Cc: Biba Schwoon ~_bib chw9on (bibaschwoon@comxnet.dk); Jørgen Bach; Susanne Palstrøm 
(spa@bo-vest.dk) ( ' ·. l \ 
Emne: SV: Galgebak en -1-G1:6 møde 

Hej igen 

Som aftalt hermed dagens præsentation for kommentarer. -~------
Med venlig hilsen/Kind Regards 

Carsten Bonde 

12-01-2015 20:2920:29 



Fra: Lars Vind Scheerer [mailto:lvs@novaS.dk] 
Sendt· 8. december 2014 14:19 
Til: Calrsten Bonde ·(CRB); Thomas Carentius Larsen (TCL) 

Cc: Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk) (bibaschwoon@comxnet.dk); Bo Ragnvald_VA59; Jan Allentoft; Jens 
Ellesøe Olsen_VA59; Jørgen Bach; Leif Neergaard_VA59; Niels Enevold; Niels Keller_VA59; Niels Wilken_VA59; 
Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk); Frank Borch Sørensen 
Emne: Galgebakken - GEO møde 

Hej Carsten og Thomas 

Som aftalt hermed lidt spørgsmål I gerne må forholde jer til som forberedelse til mødet med helhedsplanudvalget i 
første omgang og beboerne i næste omgang. 

På baggrund af GEO' s udførte undersøgelser og analyser ønsker vi svar på følgende spørgsmål: ,___.. 

• Fungerer de eksisterende dræninstallationer under husene efter hensigten og kan de afvande 

overfladevand og hindre vandindtrængen i krybekældre? 

• I modsat fald; hvilke risici er der ved at lade dem ligge som i dag, skal de fjernes, afproppes el.lign? 

Undersøgelserne af grundvandsstanden viste ingen umiddelbare problemer med højt grundvand. Driften ( 
. "-~-·-----·· -----~---~~--~~,------~~--~--->-- -~-- ~---- • 

oplever imidlertid visse boliger, hvor ,der løbende står blankt vand i krybekælderen, Qg ~ r, 

~,n fo~klar_ip9 Kan GEO oplyse om de udførte undersøgelser kan forklare hvorfor der står 

vand i visse krybekælare? ~ '-...-r 

Tidligere meldinger fra GEO har klart antydet, at etablering af omfangsdræn ikke nødvendigvis er den / ,? 
b~orrekte løsning (se r~pport 1, s. 7). Er det ~s opfattelse at etablering af omfangsdræn (og ,· 

• 

drænbrønde) rundt om hvert hus/husrække vil afhjælpe problemerne?. 

• Er GEO' s opfattelse at jordbundsforholdenes beskaffenhed i Galgebakken hindrer afvanding af krybekældre 

og terrænet i øvrigt?. 

• Hvis der ikke var noget økonomisk begrænsning, hvad ville da være GEO's anbefaling til Galgebakken for at ------......--~ ------------"·-~ 
fremtidssikre i forhold til afvanding og vand i husene? 

• Når der nu er en økonomisk begrænsning, hvad vil så være det næstbedste løsningsforslag jf. 

ovenstående? 

Vi ses 15/12 kl 11. 

Med venlig hilsen 

Lars Vind Scheerer 
Partner 
Arkitekt maa + byggeøkonom mdb 
Afd. leder, almene boliger + renovering 

lvs@ a5.dc 
Tlf. 3338 0331 
Mob. 3110 4989 
E lvs@nova5.dk 

NOVA5 arkitekter as 
Sankt Annæ Passage G 
DK-1262 København K 
www.nova5.dk 

Denne mail er blevet scannet af http://www.comendo.com og indeholder ikke virus! 

12-01-2015 20:2920:29 

r 





Geo 's overordnede de/opgave iht. samlet renovering 

1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 

2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene 

3. Undersøge om de eksisterende dræn er tilstrækkelige til at afvande husene 

4. Hvis ikke undersøge om omfangsdræn, etableret for hvert hus/række vil afhjælpe evt. 
problemer 

5. Undersøge hvorvidt regnvandsnettet på Galgebakken er i stand til at bortlede regnvand uden 
risiko for opstuvning 

(side 2) 



Metodik Fase 1 
1. Udførelse af 25 pejleboringer 3 m dybe i området 
2. Prøvetagning og vurdering af jordprøver i forbindelse med borearbejdet 
3. Undersøgelse af drænsystemet ved 4 udvalgte ejendomme 

Metodik Fase 2 

1. Undersøge regnvandsnettet ved hjælp af måleudstyr sommeren 2014 
2. Undersøge regnvandsnettet ved hjælp af EDB-simuleringer af regnskyl 

(side 3) 



Grundvand- Spændte (artesiske) og frie magasiner 

1eJ~~iN~ 
I PRINCIP I I Galgebakken, 40 m dyb boring, 200.1355 

ScKUNOÆRE 

~\fAAD~u 
~UN~ 

Qt~~) iW~ 
l'fQ.iE 

meter u.t. 
I 

LER. S3ndet gulbrun. kalkholdig. ·moræneler". Laggrænse skønne:. 

s.7s LER. sandet, brungrå. kalkholdig, ·moræneler". Laggrænse skonnet. 

5.5 SAND. fint-mellem. svagt gruset !dumper afler. gråbrun, kalkholdig. ·smeltevandsS3nd". Laggrænse 
skønnet 

7 LER. stærnt sandel mørn gråguL kalkholdig. ·moræneler". Laggrænse skønnet 
7.5 GRUS. stenet sandet gr.lgul, kalkholdig, ·morænegrus·. Laggrænse skonnet. 

'7.i5 LER sandet brungrå. kalkholdig, ·moræneler". Laggrænse skønnet 

13 GRUS. lys orungra. stærl<t kalkholdig, ·smeltevandsgrus·. Laggrænse skønnet. 

14 LER. sandet, lys grå, stær!;1 kalkholdig, ·moræneler". Laggrænse skønnet. 

16 KALK/KRIDT. nint-holdig, bryozoer. "kalksandskalk". 
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Resultater, Fase 1 
Boring Vandspejl (meter u. Vandspejlskote (DVR90) 

terræn) 

81 > 3,0 (Tør) * < -24 7 (Tør) * 
82 28 +25,2 

83 2,9 +24,9 

84 2,7 +25,2 

85 > 3,0 (Tør) < +23,6 (Tør) 

86 > 3,0 (Tør) < +25,9 (Tør) 

87 2,0 +26,2 

88 > 3,0 (Tør) < +25,0 (Tør) 

89 2,8 +25 2 

810 2,3 +25,7 

811 > 3 0 <Tør) < +24 3 (Tør) 

812 > 3,0 (Tør) < +23,9 (Tør) 

813 26 +24 4 

814 2,3 +25,7 

815 > +3,0 (Tør) < +24 9 (Tør) 

816 26 +23 4 

817 26 +24,4 

818 > 3 0 (Tør) < +24 0 (Tør) 

819 2,5 +22 3 

B20 1 2 +24,4 

821 > 3,0 (Tør) * < +23,6 (Tør) * 
B22 > 3,0 (Tør) * < +23,0 (Tør) * 
B23 > 3 0 (Tør) < +20 3 (Tør) 

824 > 3 0 (Tør) < +20 4 (Tør) 

825 > 3 0 (Tør) < +21 4 (Tør) 

Som det fremgår har der kun kunnet 
registreres et vandspejl i boring 20, som ligger 
forholdsvis højt og formodentligt over overside 
af rå-jord i krybekælderen. I de øvrige boringer 
har vandspejlet kunnet registreres> 2,0 m 
under terræn, hvilket vurde-res at være min. 
0,5 a 1,0 m under rå-jord i krybekælder. 

Fra oplysninger i GEO's arkiver kan det oplyses, 
at det primære grundvandsspejl er beliggende 
i kote +14 i Galgebakkens nordlige del og i kote 
+13 i den sydlige del. 

Sekundære vandspejl forventes normalt at 
være højest beliggende omkring 1. april og 
lavest omkring 1. oktober, grundet den 
forøgede fordampning af nedbør i som
merperioden. 

(side 7) 



Resultater, Fase 1, Dræn i krybekældre 

Undersøgelsessteder 

Galgebakken Mark 2-5B 
Galgebakken Neder 6-1 
Galgebakken Over 1-2B 
Galgebakken Sønder 9-14 
Galgebakken Vester 2-19 

Normal drænrør 

0 

I r- L6 j 

Hulstørrelse .5 x 5 mm 

Indløbsareal 22.5 cm2/m 

L6 100m 

Dy 13.00 mm 

Du 126.00 mm 

Der er truffet drænrør (Ø60 mm) ca. 0,35 - 0,45 m 
under overside af råjordsplanum i de 5 undersøgte 
krybekældre. Rørene, der er benyttet, er ikke 
traditionelle drænrør og ikke fuldslidsede. Hullerne i 
rørene er fyldt med ler. Ligeledes er filtermaterialet 
stedvis fyldt med ler. 

Drænrør, Galgebakken, Agra 

plastdræn - BO nr. T 9910 

(side 8) 
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Resultater, Fase 1, Dræn i krybekældre 

Neder 6-1 (12).JPG 
07-05-2014 

(side 10) 



Resultater, Fase 2, Undersøgelse af regnvandsnettet 

(side 11) 



Resultater, Fase 2, Undersøgelse at regnvandsnettet 

T N 20 år 

Brøndbyvester 
Nedbør 

8. aug 2014 / 9. aug 2014 

14 17 20 23 2 5 8 11 
•. Privat veirstathrn - DMIJ1aranterer .lldce for kvaliteten. af m~finqeme 

28mm 
26mm 
24mm 
22mm 
20mm 
18mm 
16mm 
14mm 
12mm 
10mm 
Bmm 
6mm 
4mm 

- 2mm 

14 

T N 5 år 
Albertslund Ungecenter 
Nedbør 

30. aug 2014 / 31. aug 201 

21 0 3 6 9 12 15 18 
.Privat vejrstation • DMlg.r11nt1trerikke for kvaliteten af mJlingern@. 

30 mm 
28mm 
26mm 
24mm 
22mm 
20mm 
18 mm 
16mm 
14mm 
12mm 
10mm 
8mm 
6mm 
4mm 
2mm 

21 

(side 12) 



Resultater, Fase 2, Undersøgelse af regnvandsnettet 

Trykmalinger9 lokaiiteter 

> 

-i:.:-_:,y~ 

-•c.'-?1 

-1i,tU::.-::. 

--f~.".'.'.!:~; 
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Sammenfattende spørgsmål og svar 

Fungerer de eksisterende dræninstallationer under husene efter hensigten og kan de afvande 
overfladevand og hindre vandindtrængen i krybekældre? 

Nej. Hensigten med drænene kendes ikke men de eksisterende dræninstallationer under 
husene kan ikke afvande overfladevand og hindre vandindtrængen i krybekældre, da de er 
placeret centralt under bygningen - under plasticmembran. 

(side 14) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 

Eksisterende drænkonstruktion 

Plan Snit, Princip 

Krybekælder 

LER 

(side 15) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 

Eksempel på ny drænkonstruktion 

Plan Snit, Princip 

Krybekælder 

LER 

(side 16) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 
Undersøgelserne af grundvandsstanden viste ingen umiddelbare problemer med højt 
grundvand. Driften oplever imidlertid visse boliger, hvor der løbende står blankt vand i 
krybekælderen, og der kan ikke umiddelbart findes en forklaring. Kan GEO oplyse om de 
udførte undersøgelser kan forklare hvorfor der står vand i visse krybekældre? 

Nej - ikke en direkte årsagssammenhang. Der er i undersøgelserne ikke fundet en 
årsagssammenhæng der kan forklare, hvorfor der står vand i visse krybekældre. 
Områderne mellem husene er imidlertid ikke afvandet/drænet, så al regnvand, der 
ikke falder på tagfladearealer og ledes væk via disses afløb, skal bortledes gennem 
jorden. Da vandtrykket langs hussoklen er større end vandtrykket i krybekælderen vil 
overfladevand kunne løbe langs med soklen ind i krybekældrene, hvor det skal 
bortdrænes via drænet Fungerer dette dræn ikke visse steder vil vandet kunne stuve 
op og danne frit vandspejl - specielt steder, hvor plasticmembranen, udlagt over 
leren i krybekældren, er intakt og hindrer vandet i at sive ned i jorden igen. 

(side 17) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 
Tidligere meldinger fra GEO har klart antydet, at etablering af omfangsdræn ikke 
nødvendigvis er den bedste/korrekte løsning (se rapport 1, s. 7). Er det GEO's opfattelse at 
etablering af omfangsdræn (og drænbrønde) rundt om hvert hus/husrække vil afhjælpe 
problemerne? 

I Geo's rapport 1 s. 7 står der, "at et omfangsdræn ikke nødvendigvis kommer til at 
fungere efter hensigten, hvis man ikke også fjerner kilden til problemet 11 Med dette 
menes, at hvis regnvand ikke bortledes tilstrækkeligt gennem det eksisterende 
ledningsnet, så vil der være risiko for, at regnvandet visse steder stuver tilbage op i 
systemet og som i perioder kan danne frit vandspejl i krybekældre. Såfremt der 
etableres omfangsdræn (og) drænbrønde om hvert hus/husrække og det samtidigt 
dokumenteres, at vandet kan bortledes uden risiko for lokale opstuvninger visse 
steder, så vil denne løsning, udført korrekt, kunne afhjælpe problemerne. 

(side 18) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 
Er det GEO's opfattelse, at jordbundsforholdenes beskaffenhed i Galgebakken hindrer 
afvanding af krybekældre og terrænet i øvrigt? 

Ja. Under 0,4 til 1,1 m fyld træffes ler (moræneler), som er meget lidt vandledende. 
Såfremt kraftig nedbør ikke bortledes via afløbssystemet har regnvand svært ved at 
dræne væk gennem de naturlige aflejringer, hvilket teoretisk kan resultere i kort- og 
længerevarende opstuvning tæt ved jordoverfladen og i krybekældre. 

(side 19) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 
Hvis der ikke var noget Økonomisk begrænsning, hvad ville da være GEO's anbefaling til 
Galgebakken for at fremtidssikre i forhold til afvanding og vand i husene? 

Uden økonomisk begrænsning ville følgende tiltag anbefales til Galgebakken for at 
fremtidssikre i forhold til afvanding og vand i husene: 
L Regnvandsnettet dimensioneres til min. 500 års hændelse; evt med en Lokal 

Afstrømning af Regnvand løsning (LAR) til lokal dam/sø 
2. Eksisterende dræn afproppes 
3. Alle huse forsynes med omfangsdræn m. brønde m. mulighed for rensning og 

inspektion af drænene. 
4. Brønde forsynes med kontraventiler så vand ikke kan løbe tilbage i systemet 
5. Mellem husene reguleres terræn så det falder væk fra husene mod sti hvor der 

omsam les regnvand via riste. 
6. Parkeringspladser forsynes med afvanding til riste 

(side 20) 



Sammenfattende spørgsmål og svar 
Når der nu er en Økonomisk begrænsning, hvad vil så være det næstbedste løsningsforslag 
jf. ovenstående? 

Med økonomisk begrænsning ville følgende tiltag anbefales til Galgebakken for at 
fremtidssikre i forhold til afvanding og vand i husene: 
L Regnvandsnettet undersøges og evt flaskehalse udbedres med lokale større rør. 

Dimensioneres til min. 50 års hændelse 
2. Eksisterende dræn afproppes; alternativt forsynes med kontraventil 
3. Alle huse forsynes med omfangsdræn m. brønde m. mulighed for rensning og 

inspektion af drænene. 
4. Brønde forsynes med kontraventiler så vand ikke kan løbe tilbage i systemet 

(side 21) 



Design af dræn iflg. drænnormen, DS436 

(side 22) 



Design at dræn iflg. drænnormen, DS436 

I 3. Tt.lbagefyldning rnedjorrl. 
-i7.....,....---,,,~&:,"".1l.....,....V.,,,.l-i!Jri. l::t Infiltrations•,and tennem tilbagefyldnhg og intakt joro skai dra:rics. 

! : ?rur.dvand$~pcj1 ~=nkcs i konstruktion:spcriodeo. 
~'andcry, fra grundvand fjernes ved pen·nancnt dræning. 

> I 

(side 23) 



Resterende undersøgelse, EDB gennemregning af net 

(side 24) 


